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Εισαγωγή

Σεξεργάτρια, Αυστρία
Δεν 

ανέφερα την 
υπόθεση γιατί, όπως 

εξήγησα, δεν πιστεύω στην 
αστυνομία, και τα γερμανικά 

δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. 
Η αστυνομία αντιδρά πάντα 

διαφορετικά όταν τα γερμανικά δεν 
είναι η μητρική σου γλώσσα. Αρχικά, 
σε βλέπουν ως μετανάστη, κι έπειτα 

θα σου ζητήσουν ταυτότητα, θα 
ρωτήσουν πού μένεις, ή πού 

δουλεύεις κ.λ.π. Φοβάμαι 
ότι από θύμα, γίνομαι 

θύτης.

Οι σεξεργάτριες αντιμετωπίζουν βία στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης 
της σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας. Παρ’ όλα αυτά, εγκλήματα 
κατά των σεξεργατριών που συμβαίνουν εντός κι εκτός του πλαισίου της 
σεξεργασίας, παραβλέπονται συχνά τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο, 
παρά την αυξανόμενη αναγνώριση της βίας κατά των γυναικών κι άλλων 
περιθωριοποιημένων ομάδων ως προτεραιότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και την ισότητα των φύλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Συμβούλιο της 
Ευρώπης (CoE), τους ερευνητές και την κοινωνία. Αν κι ένας αυξανόμενος αριθμός 
ερευνών έχουν διερευνήσει τη συχνότητα, τους καθοριστικούς παράγοντες και 
τους συσχετισμούς της βίας κατά των γυναικών και των ΛΟΑΤ κοινοτήτων, οι 
συγκρίσιμες έρευνες και οι πολιτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν ειδικά στις 
σεξεργάτριες και τους σεξεργάτες υστερούν σε μεγάλο βαθμό. 

“Οι σεξεργάτριες, των οποίων η εργασία ποινικοποιείται και στιγματίζεται, 
αποτελούν μια άλλη ομάδα μεταναστριών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, οι νόμοι και οι 
πολιτικές για την καταπολέμηση του trafficking χρησιμοποιούνται συχνά 
για τον εντοπισμό, την κράτηση και την απέλαση μεταναστριών που δεν 
έχουν έγγραφα, χωρίς να τους παρέχεται βοήθεια ή αποζημίωση.”

Ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των μεταναστών, Felipe González Morales, 20181

Οι μετανάστριες που εργάζονται στο σεξ εκτιμάται ότι αποτελούν την πλειοψηφία 
στην σεξεργασία στη Δυτική Ευρώπη, κι ένα σημαντικό τμήμα της κοινότητας 

1)   F González Morales,Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, 
Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNHCHR), 25 Σεπτεμβρίου 2018, παρ. 
70, https://undocs.org/A/73/178/Rev.1. 

https://undocs.org/A/73/178/Rev.1


στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, η σεξεργασία 
έχει γίνει όλο και περισσότερο μια πηγή εισοδήματος  των αιτούντων άσυλο και 
των προσφύγων που καταφεύγουν στην Ευρώπη. Αυτός ο πόρος επικεντρώνεται 
ειδικά στις κοινότητες των μεταναστριών που εργάζονται στο σεξ, οι οποίες 
αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα διατομεακών διακρίσεων και βίας λόγω της 
εμπλοκής τους στην σεξεργασία, τη φυλή και την εθνικότητα, το φύλο και τη 
μεταναστευτική κατάσταση, και παρέχει πληροφορίες για την θυματοποίηση και τη 
δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

 
Τα βασικά μέρη αυτής της αναφοράς καταγράφουν τη φύση των παραγόντων που 
επιτρέπουν κι αποτρέπουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τις μετανάστριες 
που εργάζονται στο σεξ, με βάση τα αποτελέσματα της συλλογής αποδεικτικών 
στοιχείων που προέρχονται από την κοινότητα και συντονίζονται από τη Διεθνή 
Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων στο Σεξ στην Ευρώπη (ICRSE). Η 
δημοσίευση διερευνά ιδιαίτερα τα εμπόδια που αντιμετωπίζονται στο στάδιο 
της αναφοράς που αποτελεί σημείο εισόδου για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 
Σημαντική προσοχή δίνεται επίσης στο ζήτημα της αστυνόμευσης, καθώς η σχέση 
με την επιβολή του νόμου μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την απόφαση των 
σεξεργατριών για το αν θα αναφέρουν ή όχι ένα έγκλημα.

Η έρευνα αυτή στοχεύει επίσης να επισημάνει τα στοιχεία που συλλέγονται 
από οργανώσεις σεξεργατριών που αμφισβητούν τον κυρίαρχο διάλογο για 
τη σεξεργασία, δηλαδή την άποψη ότι η πορνεία είναι μορφή ανδρικής βίας 
κατά των γυναικών και κατά συνέπεια υποστηρίζει την κατάργησή της με την 
ποινικοποίηση των πελατών. Αυτή η στάση είναι αποδεκτή από έναν μεγάλο 
αριθμό ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, κάτι το οποίο 
έχει τρομερές συνέπειες για τις σεξεργάτριες. Λόγω του γενικού συνδέσμου της 
σεξεργασίας με το trafficking και της εξίσωσής του με τη βία με βάση το φύλο, 
οι πραγματικές αιτίες βίας κατά των σεξεργατριών παραμένουν άγνωστες στις 
συζητήσεις πολιτικής. Ως εκ τούτου, τα θύματα / επιζώντες του εγκλήματος 
συχνά δεν θεωρούνται ως θύματα κι η ανάγκη τους για εξειδικευμένες υπηρεσίες 
και προστασία εξακολουθεί να αγνοείται. Αυτή η κατάσταση έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με τα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως ο Ευρωπαϊκός Νόμος για 
τα δικαιώματα των θυμάτων2 και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών3, που η αναφορά 
στοχεύει να παρουσιάσει εν συντομία μαζί με άλλα μέσα πολιτικής που μπορούν να 
ενισχύσουν την προστασία των σεξεργατριών.

Αν και το πεδίο της έρευνάς μας είναι περιορισμένο, πιστεύουμε ότι είναι μια 
σημαντική πρώτη προσπάθεια συλλογής συστηματικών αποδεικτικών στοιχείων 
από πολλές ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το φαινόμενο της θυματοποίησης και 
της πρόσβασης στη δικαιοσύνη από τις σεξεργάτριες, έχοντας εμπλέξει άμεσα τις 
ίδιες στο σχεδιασμό της έρευνας. Ελπίζουμε ότι οι ακτιβιστές για τα δικαιωμάτων 
των εργαζομένων στο σεξ, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας και οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής θα μπορούν να βασίζονται στην έκθεση αυτή, και θα χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα και τις συστάσεις της για τη βελτίωση των πολιτικών γραμμών στους 
τομείς της ποινικής δικαιοσύνης και της υποστήριξης των θυμάτων, προς όφελος 
των μεταναστριών που εργάζονται στο σεξ εντός κι εκτός Ευρώπης.

2)  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οδηγία 2012/29 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την 
υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκλήματος, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 14 Νοεμβρίου 2012, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
3)  Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, 12 Απριλίου 2011, https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c 4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c
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Μέθοδος για τη συλλογή αποδεικτικών 
στοιχείων από την κοινότητα
Αυτή η έκθεση εκπονήθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα των 
Εργαζομένων στο Σεξ στην Ευρώπη (ICRSE) σε συνεργασία με 12 εθνικές 
οργανώσεις από 10 ευρωπαϊκές χώρες4 στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Δικαιώματα όχι Διάσωση: ενδυνάμωση των μεταναστριών που εργάζονται στο σεξ 
για την αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης και του trafficking στη βιομηχανία του 
σεξ». Οι σεξεργάτριες συμμετείχαν στο σχεδιασμό της ερευνητικής μεθοδολογίας, 
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των στόχων της, της δημιουργίας ενός 
ημι-δομημένου προτύπου συνέντευξης, της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων ως 
υπεύθυνες αναζήτησης ενδιαφερόμενων ατόμων, και ως ερευνήτριες. Επιπλέον, 
συνέβαλαν στην ερμηνεία των ευρημάτων της έκθεσης. 

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με εκπροσώπους οργανώσεων στις αρχές του 
2019, προσδιορίστηκαν συλλογικά οι ερευνητικοί στόχοι. Με βάση την προηγούμενη 
εμπειρία τους στην προσέγγιση της κοινότητας, τη νομική βοήθεια και την έρευνα, 
οι συνεργάτες συμφώνησαν να επικεντρωθούν στη διερεύνηση των λόγων για 
τους οποίους οι σεξεργάτριες αποφασίζουν να αναφέρουν ή όχι περιστατικά 
κι εγκλήματα εναντίον τους, και να εκτιμήσουν τις συνέπειες των αναφορών 
αυτών στις αρμόδιες αρχές (πιο συχνοί αποκριτές ήταν οι υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου). Δεύτερον, τόνισαν τη σημασία της χαρτογράφησης της γενικής εμπειρίας 
των ερωτηθέντων με την αστυνομία και την αστυνόμευση, καθώς η εμπειρία 
αυτή μπορεί να είναι καθοριστική για την απόφασή τους να αναφέρουν ή όχι τα 
εγκλήματα.

Από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2019, πραγματοποιήθηκαν 49 ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις, εκ των οποίων 47 αναλύθηκαν. Αποσύρθηκαν δύο συνεντεύξεις, 
καθώς δεν ταίριαζαν με το σκοπό της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων για την 
ανάλυση υποθέσεων που αφορούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
Η έρευνα αυτή βασίζεται σε μαρτυρίες μεταναστριών σεξεργατριών που είναι ήδη 
συνδεδεμένες με οργανώσεις εργαζομένων στο σεξ κι επομένως είναι λιγότερο 
απομονωμένες σε σχέση με πολλά άλλα μέλη της κοινότητας. Ο σημαντικός 
περιορισμός αυτής της έκθεσης παρέχει επομένως αποδεικτικά στοιχεία από 
μετανάστριες που εργάζονται στο σεξ και που είναι ήδη σε επαφή με οργανώσεις, 
ενώ είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η έκταση των μη αναφερόμενων εγκλημάτων 
που διαπράχθηκαν κατά των σεξεργατριών που δεν είναι σε επαφή με ομάδες 
σεξεργασίας οι οποίες συχνά χρησιμεύουν ως «δίχτυ ασφαλείας» για τα θύματα / 
επιζώντες της βίας.

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, συλλέχθηκαν στοιχεία από την Αυστρία, το Βέλγιο, 
τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη 

4)  Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ρουμανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο.
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Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ουγγαρία και η Ρουμανία είναι κατά κύριο 
λόγο χώρες προέλευσης μεταναστριών που εργάζονται στο σεξ και τα περιστατικά 
που καταγράφηκαν σε αυτές τις δύο τοποθεσίες σημειώθηκαν σε διαφορετικές 
ευρωπαϊκές χώρες και συλλέχθηκαν κατά την επιστροφή των σεξεργατριών από το 
εξωτερικό.

Εικόνα 1. Χώρες που εκπροσωπούνται στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων

Οι συμμετοχές στην έρευνα περιελάμβαναν 26 cis γυναίκες 
(56,5%), 19 τρανς γυναίκες (39%) και 2 cis άνδρες (4,5%)..

Εικόνα 2. Φύλο ερωτηθέντων
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26 από τα άτομα που ερωτήθηκαν κι εργάζονταν στο σεξ ήταν υπήκοοι μη 
ευρωπαϊκών χωρών, από τα οποία η πλειοψηφία (14) είχε διάφορα είδη αδειών 
διαμονής (status πρόσφυγα, ανθρωπιστική βίζα, πράσινες κάρτες ή άδειες 
εργασίας), 5 ζητούσαν άσυλο και 5 ήταν μετανάστες χωρίς έγγραφα. 2 άτομα 
είχαν βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ή τουριστικές βίζες. 20 ερωτηθέντες ήταν 
υπήκοοι της ΕΕ που εργάζονταν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. 1 από τα 
άτομα δεν αποκάλυψε το status διαμονής του.   

Εικόνα 3. Status διαμονής των ερωτηθέντων
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Τα νομικά πλαίσια της σεξεργασίας
Το νομικό status της σεξεργασίας μπορεί να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη 
διαμόρφωση προτύπων βίας κατά των εργαζομένων στο σεξ και επηρεάζει άμεσα 
την ευαλωτότητά τους. Πριν από την ανάλυση των περιπτώσεων, παρέχουμε μια 
σύντομη επισκόπηση των νομικών πλαισίων που ελέγχουν τη βιομηχανία του σεξ 
στις χώρες που καλύπτονται από την έκθεσή μας.

Στη Γαλλία και την Ιρλανδία, οι πελάτες των σεξεργατριών πρόσφατα 
ποινικοποιήθηκαν καθώς οι κυβερνήσεις εισήγαγαν το σουηδικό μοντέλο, το 
2016 και το 2017, αντίστοιχα. Ο δηλωμένος στόχος τους ήταν να μετατοπιστεί η 
εγκληματικότητα από τους πωλητές (σεξεργάτριες) στους αγοραστές (πελάτες) 
σεξουαλικών υπηρεσιών, προκειμένου να τερματιστεί η ζήτηση και να καταργηθεί 
εντελώς η πορνεία. Ωστόσο, οι σεξεργάτριες εξακολουθούν να τιμωρούνται μέσω 
δημοτικών νομοθετικών διατάξεων ή για άλλα αδικήματα όπως η διατήρηση οίκων 
ανοχής. Δεκαετίες αποδεικτικών στοιχείων από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς 
καθώς κι ακαδημαϊκή έρευνα έχουν αποδείξει ότι αυτή η προσέγγιση το μόνο που 
κάνει είναι ναι αυξάνει την ευαλωτότητα των σεξεργατριών στη βία.5 Οι υποθέσεις 
από τη Γαλλία και την Ιρλανδία βρίσκονται σε τέτοιο νομικό πλαίσιο.

Αντιθέτως, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Ολλανδία έχουν μια 
νομιμοποιημένη και ρυθμιζόμενη προσέγγιση στη σεξεργασία, η οποία είναι 
μια αναγνωρισμένη μορφή εργασίας σε αυτές τις χώρες. Ωστόσο, σε άλλες 
συναφείς δραστηριότητες όπως η προσέλκυση μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα 
και υπάρχουν αρκετά περιοριστικά κριτήρια για τη νόμιμη σεξεργασία. Για 
παράδειγμα, στην Ελλάδα, η σεξεργασία επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους, 
σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, ενώ στην Ουγγαρία, οι διατάξεις για τη ζώνη 
καθορίζουν νόμιμους χώρους εργασίας σε εξωτερικούς χώρους.

5)   Διεθνής Αμνηστία, Το ανθρώπινο κόστος της συντριβής της αγοράς: Ποινικοποίηση της 
εργασίας στη Νορβηγία, 26 Μαΐου 2016, https://www.amnesty.org/download/Documents/
EUR3640342016ENGLISH.PDF; H Le Bail και C Giametta, Τι πιστεύουν οι εργαζόμενοι του σεξ για 
τον γαλλικό νόμο περί πορνείας; Μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του νόμου από τις 13 Απριλίου 
2016 κατά του συστήματος πορνείας στη Γαλλία, Médecins du Monde, Απρίλιος 2018,  https://www.
medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.
PDF [Η Noémie Rassouw συνέγραψε τη μη δημοσιευμένη πρώτη έκδοση της έκθεσης το 2017.]; K 
McGarry και P Ryan, Sex Worker Lives Σύμφωνα με το Νόμο: Μια κοινότητα ανέλαβε τη μελέτη για την 
πρόσβαση στην υγεία στην Ιρλανδία, HIV Ireland, 10 Σεπτεμβρίου 2020, https://iswrn.org/wp-content/
uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf. Η Βόρεια Ιρλανδία υιοθέτησε έναν νόμο 
τύπου σουηδικού μοντέλου το 2015. Βλέπε Υπουργείο Δικαιοσύνης (Βόρεια Ιρλανδία), Αξιολόγηση 
της επανεξέτασης της λειτουργίας του άρθρου 64Α της διάταξης σεξουαλικών αδικημάτων (Βόρεια 
Ιρλανδία) 2008: Αδίκημα αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών, 17 Σεπτεμβρίου 2019, 
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-
criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf. 

Η κατάσταση των γυναικών που εργάζονται στο 
δάσος είναι πολύ δύσκολη. Τους τελευταίους δύο 
ή τρεις μήνες, η αστυνομία άρχισε να περιπολεί 
την περιοχή και να πηγαίνει σεξεργάτριες στο 
αστυνομικό τμήμα. Τις ρωτούν για τα χαρτιά τους, 
εκδίδουν ειδοποιήσεις έξωσης, ρίχνουν πρόστιμα 
στους πελάτες. Έτσι, οι πελάτες δεν θα πάνε εκεί 
επειδή φοβούνται την αστυνομία. Αυτοί που μένουν 
είναι μεθυσμένοι ή επιθετικοί άνθρωποι, μόνο οι 
κακοί παραμένουν.

Σεξεργάτρια, Γαλλία

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3640342016ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3640342016ENGLISH.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf
https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf
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AT BE FR GR HU IE IT NL RO UK
Πώληση 
σεξουαλικών 
υπηρεσιών R R R R

Αγορά 
σεξουαλικών 
υπηρεσιών

 

 *
Διατήρηση 
Οίκου Ανοχής R  

R** R R

Προσέλκυση R

Στο Βέλγιο, η πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών είναι νόμιμη, αλλά δεν 
αναγνωρίζεται ως εργασία. Η σεξεργασία ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από 
δημοτικές διατάξεις και κανονισμούς. Στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η 
πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών είναι επίσημα νόμιμη, αλλά η προσέλκυση και η 
διατήρηση οίκων ανοχής είναι παράνομη. Στη Ρουμανία, η πώληση σεξ τιμωρείται 
βάσει του διοικητικού δικαίου

Η εικόνα 4 παρέχει μια επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών των εθνικών 
πολιτικών γραμμών σχετικά με τη σεξεργασία. Αυτές, ωστόσο, μπορούν να 
διαμορφωθούν περαιτέρω από δημοτικούς κανονισμούς και διατάξεις..

Εικόνα 4. Επισκόπιση των πολιτικών γραμμών για τη σεξεργασία 
( = επιβολή ποινής, = νόμιμη, R = ρυθμιζόμενη)

*Ορισμένοι δήμοι τιμωρούν την αγορά σεξουαλικής υπηρεσίας

**  Ωστόσο, σε αντίθεση με την εθνική νομοθεσία, πολλοί δήμοι ανέχονται τους 
οίκους ανοχής κι άλλες επιχειρήσεις πορνείας, υπό τον όρο ότι δεν οδηγούν σε 
διαταραχές της δημόσιας τάξης και δεν προκαλούν εκτεταμένη αγανάκτηση 
μεταξύ των κατοίκων.



Ανάλυση των
 καταγεγραμμένων 

περιστατικών
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Στο επόμενο κεφάλαιο, συνοψίζουμε τα περιστατικά που καταγράφηκαν στις 
10 χώρες από οργανώσεις εργαζομένων στο σεξ κατά τη διάρκεια της συλλογής 
αποδεικτικών στοιχείων. Για να καταγράψουμε την ποικιλία των αδικιών που 
διαπράχθηκαν κατά των εργαζομένων στο σεξ, χρησιμοποιούμε τον όρο 
«περιστατικό». Αν κι οι περισσότερες από τις πράξεις εμπίπτουν στον ορισμό του 
εγκλήματος, ορισμένες, όπως η μη πληρωμή υπηρεσιών ή οι λεκτικές προσβολές, 
ενδέχεται να μην αποτελούν εγκληματικές πράξεις σύμφωνα με τις ισχύουσες 
εθνικές νομοθεσίες, κι ενδέχεται να αποτελούν θέματα αστικών διαφορών. Σε 
πολλές περιπτώσεις, τα περιστατικά διαπράχθηκαν ταυτόχρονα, π.χ. ληστεία που 
συνοδεύτηκε από σωματική βία ή προσβολές, οπότε ο αριθμός των περιστατικών 
υπερβαίνει τον αριθμό των ερωτηθέντων.

Εικόνα 5. Κατηγορίες περιστατικών που 
καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ

Η βία κατά των σεξεργατριών συμβαίνει τόσο 
σε ελεγχόμενα όσο και σε ποινικοποιημένα 
περιβάλλοντα. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από εκπροσώπους 
της οργάνωσης σεξεργατών/τριών που 
συμμετέχουν στην ανάλυση των συλλεχθέντων 
συνεντεύξεων, ένας από τους βασικούς λόγους 
για την θυματοποίηση είναι η έλλειψη ασφαλών 
θέσεων εργασίας, η οποία είναι συχνά αποτέλεσμα 
των εθνικών νόμων για την σεξεργασία και των 
δημοτικών κανονισμών που ποινικοποιούν ή 
τιμωρούν τη σεξεργασία ή ορισμένες πτυχές 
της. Αρκετές μαρτυρίες σε αυτό το κεφάλαιο 
παρέχουν περιγραφές επικίνδυνων εργασιακών 
περιβαλλόντων που εκθέτουν τις σεξεργάτριες σε 
κακοποίηση και βία. 

Ο πελάτης ήρθε για ένα σέσιον. 
Όταν έφτασε, του ζήτησα τα 
χρήματα, αλλά δεν τα είχε. 
Ήθελα να τον στείλω να κάνει 
ανάληψη χρημάτων, αλλά με 
άρπαξε από το λαιμό και άρχισε 
να με στραγγαλίζει. Στη συνέχεια, 
παλέψαμε  και κατάφερα να τον 
διώξω χωρίς να με βιάσει. Αυτό 
έγινε λίγες μέρες πριν από μια 
δεύτερη πολύ βίαιη επίθεση, η 
οποία με οδήγησε στο νοσοκομείο, 
αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι ‘αυτό, 
από φόβο για την ιδιωτική μου ζωή 

Σεξεργάτρια, Βέλγιο



Η Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας σχετικά με τη Βία και 
Παρενόχληση, 2019 (Αρ. 190)6 στοχεύει 
στην αντιμετώπιση της βίας και 
της παρενόχλησης στο εργασιακό 
περιβάλλον . Η Σύμβαση ορίζει τη 
βία και την παρενόχληση ως «μια 
σειρά απαράδεκτων συμπεριφορών 
και πρακτικών» που «στοχεύουν, 
οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν 
σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική 
ή οικονομική βλάβη». Η στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 
(2020-2025)7 δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα συνεχίσει να ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να επικυρώσουν 
αυτήν τη σύμβαση που τα δεσμεύει 
να προστατεύουν όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων 
των εργαζομένων της άτυπης 
οικονομίας και συνεπώς των 
εργαζομένων στο σεξ.

6)   Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Σύμβαση για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας 
(αρ. 190), 21 Ιουνίου 2019, 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190 
7)   European Commission, A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020–2025, 5 March 2020, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
8)   K N Deering et al., «Μια συστηματική ανασκόπηση των συσχετισμών της βίας κατά των εργαζομένων στο σεξ», 
American Journal of Public Health vol. 104, αρ. 5, 1 Μαΐου 2014, σελ. 42-54, https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301909 
L Platt et al., «Συσχετισμοί μεταξύ νόμων για τη σεξεργασία και την υγείας των εργαζομένων στο σεξ: Μια συστηματική 
ανασκόπηση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών μελετών», PLoS medicine, τομ. 15 τεύχος 12, 11 Δεκεμβρίου 2018,  
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680; Σχετικό δελτίο τύπου: London School of Hygiene & Tropical Medicine, «Η 
ποινικοποίηση και η αστυνόμευση της σεξεργασίας συνδέεται με τον αυξημένο κίνδυνο βίας, τον HIV και τις σεξουαλικά 
μεταδιδόμενες λοιμώξεις»,, 11 Δεκεμβρίου 2018, https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-and-
repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk

Ένα αυξανόμενο σώμα έρευνας συνδέει 
επίσης τη σωματική και τη σεξουαλική βία 
που συμβαίνει στο πλαίσιο της σεξεργασίας, 
δηλαδή ως βλάβη και κακοποίηση στο χώρο 
εργασίας, με παράγοντες όπως το νομικό 
καθεστώς της σεξεργασίας και το επίπεδο 
αστυνόμευσης που συνεπάγεται αυτό. 
Σύμφωνα με μια συστηματική ανασκόπηση 
μελετών σχετικά με το θέμα παγκοσμίως, το 
45% έως 75% των σεξεργατριών εκτιμάται 
ότι υφίστανται βία κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους, με υψηλό το επίπεδο αστυνομικών 
πρακτικών που συμβάλλουν σε αυξημένα 
επίπεδα βίας κατά των σεξεργατριών.8 
Αυτή η συσχέτιση επιβεβαιώνεται από 
μια άλλη συστηματική επισκόπηση που 
διαπίστωσε ότι οι σεξεργάτριες που είχαν 
εκτεθεί σε κατασταλτική αστυνόμευση - 
όπως πρόσφατη σύλληψη, φυλάκιση, έξωση 
από τον χώρο εργασίας και εκβιασμό, 
ή βία από αξιωματικούς - είχαν τρεις 
φορές περισσότερες πιθανότητες να 
βιώσουν σεξουαλική ή σωματική βία από 
οποιονδήποτε, για παράδειγμα από πελάτες, 
συνεργάτες ή άτομα που υποκρίνονται τους 
πελάτες.9

Σεξεργάτρια, Γαλλία

Όταν 
έμενα 

στο ξενοδοχείο, 
δούλευα. Δέχτηκα 

μεγάλη επιθετικότητα. 
Έπρεπε να επιστρέψω στο 
ξενοδοχείο παράνομα γιατί 

απαγορευόταν να εργάζομαι 
εκεί. Στο ξενοδοχείο, πολλοί 

πελάτες δημιούργησαν 
προβλήματα, με 
προσέβαλαν, με 

χτύπησαν.
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Οι σεξεργάτριες, και οι (χωρίς έγγραφα) 
μετανάστριες που εργάζονται στο σεξ, 
εμποδίζονται στο να εργάζονται σε ασφαλείς 
χώρους εργασίας με πολλούς τρόπους μέσω 
των νομικών πλαισίων που σχετίζονται με τη 
σεξεργασία. Σε χώρες όπου η πώληση σεξ είναι 
παράνομη, όπως η Ρουμανία, η προσέλκυση για 
πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών τιμωρείται με 
διοικητικά πρόστιμα. Αυτός ο τύπος νομοθεσίας 
αποκλείει αυτόματα την πρόσβαση των 
σεξεργατριών σε νόμιμους χώρους εργασίας 
με επαρκή επίπεδα ασφάλειας, καθώς 
απαγορεύει οποιαδήποτε συμμετοχή στη 
σεξεργασία. Σε περιβάλλοντα όπου ορισμένες 
μορφές σεξεργασίας είναι νόμιμες, το κατώφλι 
της νόμιμης εργασίας είναι συνήθως υψηλό, 
κι έτσι πολλά άτομα που εργάζονται στο σεξ 
δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς χώρους 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301909
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680
https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk
https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk


εργασίας λόγω πολλαπλών μηχανισμών αποκλεισμού. Μπορεί, για παράδειγμα, να 
μην έχουν δικαίωμα ως τρανς άτομα να εργαστούν σε νόμιμους οίκους ανοχής αν δεν 
έχει γίνει νομική αναγνώριση του φύλου τους (Ελλάδα), να μην έχουν τα χρήματα για 
υποχρεωτικούς ιατρικούς ελέγχους (Ουγγαρία), ή να μη διαθέτουν τις απαραίτητες 
άδειες εργασίας για να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή να απασχολούνται σε 
εγκαταστάσεις σεξεργασίας, για να αναφέρουμε μερικά μόνο από τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν συχνά οι εργαζόμενοι στο σεξ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες ωθούν τα 
άτομα που εργάζονται στο σεξ σε παράνομα εργασιακά περιβάλλοντα, κι ακόμη και 
η συνεργασία με συναδέλφους, συχνά η μοναδική στρατηγική ασφάλειας, μπορεί να 
ερμηνευτεί από τις αρχές ως παράνομη διατήρηση οίκων ανοχής (Γαλλία, Ιρλανδία, 
Ηνωμένο Βασίλειο) και, κατά συνέπεια, να τιμωρηθεί ως ποινικό αδίκημα. 

Η έλλειψη ασφαλών χώρων εργασίας είναι επίσης ένα τυπικό χαρακτηριστικό 
των χωρών που έχουν υιοθετήσει παραλλαγές του σουηδικού μοντέλου. Το νομικό 
αυτό πλαίσιο της ποινικοποίησης πελατών στην πραγματικότητα έχει αποδειχθεί 
πως απομονώνει περαιτέρω τις σεξεργάτριες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 
σεξεργάτριες να είναι πιο ευάλωτες στη βία και την παρενόχληση, και να 
επηρεάζονται από τον αυξημένο στιγματισμό και τις διακρίσεις.10 

Σωματική βία
Ο πιο διαδεδομένος τύπος περιστατικού που ανέφεραν οι ερωτηθέντες ήταν 
η σωματική επίθεση (47%). Ορισμένοι συμμετέχοντες τόνισαν ακόμη και στις 
συνεντεύξεις τους ότι η σωματική βία δεν ήταν μεμονωμένη περίπτωση αλλά 
καθημερινός κίνδυνος για τη δουλειά τους. Σε 20 από τις υποθέσεις (40%), η 
βία διαπράχθηκε από πελάτες ή δράστες που παρουσιάζονταν ως πελάτες, 
ακολουθούμενη από τρίτους σε 12 από τις περιπτώσεις (23%) και από τυχαίους 
περαστικούς σε 10 από τις περιπτώσεις (20%). Οι υπόλοιπες περιπτώσεις 
περιλαμβάνουν βία από την αστυνομία και τις αρχές - 4 περιπτώσεις (8%), άλλα 
άτομα που εργάζονται στο σεξ - 2 περιπτώσεις (4%), κι άλλους όπως συμμορίες και 
σπιτονοικοκύρηδες.

10)  Δες, για παράδειγμα: A Jordan, «Ο σουηδικός νόμος για την ποινικοποίηση των πελατών: Ένα 
αποτυχημένο πείραμα στον τομέα της κοινωνικής μηχανικής», Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ανθρωπιστικού Δικαίου, τεύχος 4, 2012 , 
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Issue-Paper-4%5B1%5D_0.pdf; and Fuckförbundet, 20 years 
of failing sex workers: A community report on the impact of the 1999 Swedish Sex Purchase Act, 2019, 
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/20_years_of_failing_sex_workers.pdf 12

Η καταπίεση των σεξεργατριών από νόμους όπως η τιμώρηση των 
πελατών καθιστά τις συνθήκες εργασίας μας πολύ πιο δύσκολες. 
Επειδή δεν έχουμε χώρους εργασίας σε νυχτερινά κλαμπ όπως σε 
άλλες χώρες, πρέπει πάντα να ψάχνουμε έναν τρόπο να εργαστούμε. 
Μετά τον νόμο που τιμωρεί τους πελάτες, τώρα θέλουν να τιμωρήσουν 
τα άτομα που εργάζονται στο διαδίκτυο, τιμωρώντας τους παρόχους 
και τις ιστοσελίδες που επιτρέπουν διαφημίσεις και σεξουαλικό 
περιεχόμενο. Έτσι, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη, επειδή τα 
άτομα που εργάζονται στο διαδίκτυο κι όχι στο δρόμο έχουν τις δικές 
τους μεθόδους εργασίας. Κατά συνέπεια, θα καταδικάσουν άτομα 
που έχουν ιστότοπους στους οποίους μπορούμε να τοποθετήσουμε 
τις διαφημίσεις μας. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα συμβεί αλλά η 
κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει όλες τις διαφημίσεις σεξεργασίας 
από το διαδίκτυο. Η κατάσταση στην οποία εργαζόμαστε γίνεται όλο 
και πιο δύσκολη κάθε μέρα.

Σεξεργάτρια, Γαλλία

https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Issue-Paper-4%5B1%5D_0.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/20_years_of_failing_sex_workers.pdf
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Εικόνα 6. Ποιος προκάλεσε τη βία 

Σεξεργάτρια, Ελλάδα

Ήταν η 
πρώτη φορά που 

προσπάθησα να δουλέψω 
ως σεξεργάτρια στους 

δρόμους της Αθήνας. Με το που 
έφτασα, οι τρανς συναδέλφισσές 

μου, που έτυχε να προέρχονται 
από την ίδια χώρα, με κυνήγησαν 

μέχρι που με σταμάτησαν, με 
χτύπησαν και με κλωτσούσαν. Αν 
προσπαθούσα να εργαστώ στον 

ίδιο χώρο, λάμβανα απειλές 
για τη ζωή μου. Μου 
έκλεψαν το κινητό 

μου κι έφυγαν.

Σεξεργάτρια, Βέλγιο

Τόσοι 
πολλοί πελάτες 

είναι βίαιοι μαζί μου, 
ειδικά οι ψεύτικοι. Ένας 
«πελάτης» ήρθε, κάναμε 

σεξ, αλλά μετά ήθελε 
να του επιστρέψω τα 

χρήματα γιατί δεν ήταν 
«ικανοποιημένος»



Η ενδοκοινοτική βία, όπου μια σεξεργάτρια θα επιτεθεί ή θα κακοποιήσει άλλες, 
σπάνια συζητιέται και διερευνάται. Κάποιοι παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν 
αυτήν τη βία, όπως ο ανταγωνισμός για πελάτες σε αβέβαιες συνθήκες.

Πολλές φορές πας με κακούς πελάτες που σε κακοποιούν και δεν 
μπορείς να παλέψεις επειδή είναι δύσκολο. Μερικές φορές, σου 
επιτίθενται όταν δεν το περιμένεις. Δεν σε πληρώνουν, αλλά θέλουν 
να τους πληρώσεις και θέλουν να κάνεις σεξ μαζί τους. Συνέβη πολλές 
φορές. Μερικές φορές παλεύουμε, την άλλη φορά που έσπασα το χέρι 
και το πόδι μου, ήταν δύσκολο… Απλά πήγα σπίτι και φρόντισα τον 
εαυτό μου. Δεν πήγα στο νοσοκομείο, πήγα στη γιατρό μου. Της είπα ότι 
πονάω και ζήτησα φάρμακα. Δεν ήξερε ότι κάποιος με χτύπησε. Ένας 
φίλος μου με βοήθησε. Συνήθως, αυτό που κάνω αν ξέρω ότι ένας άντρας 
είναι επικίνδυνος, είναι να μη φωνάξω. Διότι πριν τους φώναζα. Τώρα 
μένω ήρεμη, λέω ‘μισό λεπτό, πρέπει να χαλαρώσω’. Όταν τελειώσουν, 
ηρεμώ και λέω ‘θέλω να πάω στο μπάνιο’ και το σκάω.

Σεξεργάτρια, Γαλλία

Ανθρωποκτονίες σεξεργατριών

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία σχετικά με τον 
αριθμό των σεξεργατριών που δολοφονούνται ετησίως σε 
ολόκληρη την Ευρώπη ή παγκοσμίως, οι οργανώσεις των 
σεξεργατριών/των απαριθμούν και ονομάζουν συλλογικά 
τα μέλη της κοινότητάς τους που χάθηκαν από τη βία κάθε 
17 Δεκεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα για τον τερματισμό 
της βίας κατά των ατόμων που εργάζονται στο σεξ.

Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι έχουν καταγραφεί 180 
ανθρωποκτονίες σεξεργατριών στο Ηνωμένο Βασίλειο 
μεταξύ 1990-2016,11 που αντιστοιχούν σε περίπου 7 
ανθρωποκτονίες σεξεργατριών ετησίως. 

Οι πρόσφατες ανησυχητικές ειδήσεις από τη Γαλλία 
δείχνουν ένα κύμα επιθέσεων εναντίον της κοινότητας 
των σεξεργατριών/των μετά την υιοθέτηση του σουηδικού 
μοντέλου το 2016. Μεταξύ Σεπτέμβρη 2019 και Φεβρουάρη 
2020, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 9 άτομα που εργάζονταν 
στο σεξ.12 

11)   T Sanders et al., «Επανεξέταση των επαγγελματικών κινδύνων των εργαζομένων στο σεξ σε 
σύγκριση με άλλα ‘επικίνδυνα’ επαγγέλματα», ενημερωτικό έγγραφο, Welcome Trust, University of 
Leicester & London School of Hygiene and Tropical Medicine, Ιούλιος 2017, 
https://www2.le.ac.uk/departments/criminology/people/teela-sanders/sex-work-and-homicide. 
12)   T Schaffauser and T Hell, “Déjà Plus de 10 Meurtres en 6 Mois, et Rien ne Change”, Liberation, 
22 Φεβρουαρίου 2020, http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-
meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change. Αγγλική έκδοση: «Η γαλλική κυβέρνηση αδιαφορεί για τις 
δολοφονημένες σεξεργάτριες», Παγκόσμιο Δίκτυο Σεξεργασίας, 25 Φεβρουαρίου 2020, 
https://www.nswp.org/news/french-government-indifferent-murdered-sex-workers; Δες επίσης: «Γαλλία: 
Ο θάνατος της τρανς μετανάστριας σεξεργάτριας Jessyca Sarmiento», ICRSE, 22 Φεβρουαρίου 2020, 
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-
sarmiento. 14

https://www2.le.ac.uk/departments/criminology/people/teela-sanders/sex-work-and-homicide
http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change
http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change
https://www.nswp.org/news/french-government-indifferent-murdered-sex-workers
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento
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Ψυχολογική βία
Η ψυχολογικής βία μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους όπως καταδίωξη, 
παρακολούθηση, απειλές εναντίον της σεξεργάτριας ή της οικογένειά της, 
εκβιασμός, δυσφήμιση, εξαναγκαστική αποκάλυψη της εργασίας της κι εκφοβισμός.

Οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις δείχνουν το πώς διάφορα άτομα χρησιμοποιούν 
το κοινωνικό στίγμα για την σεξεργασία προκειμένου να ασκήσουν ψυχολογική βία 
στις εργαζόμενες/εργαζόμενους, γνωρίζοντας ότι βρίσκονται σε ευάλωτη θέση κι 
ότι δεν μπορούν να βασιστούν σε βοήθεια.

Διαφήμιζα τις υπηρεσίες μου σε έναν ιστότοπο συνοδών. Μια μέρα, 
6 άτομα από τον δήμο ήρθαν στο διαμέρισμά μου, 2 μπήκαν στο 
σπίτι μου, ενώ 4 έμειναν έξω στο διάδρομο. Ζήτησα από τα τέσσερα 
άτομα να μπουν μέσα γιατί όσο στεκόντουσαν έξω οι γείτονες θα 
έπαιρναν χαμπάρι και θα αποκαλυπτόταν πως είμαι σεξεργάτρια. 
Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα γιατί εκείνη τη στιγμή ο 
σύζυγός μου ήταν στο σπίτι. Οι άνθρωποι από τον δήμο συνέχισαν 
να ρωτούν τι γύρευε εδώ, τον ρωτούσαν αν ήταν ο προαγωγός μου. 
Επίσης, ρωτούσαν γιατί μου επέτρεπε να δουλεύω ως σεξεργάτρια. 
Με έκαναν να νιώσω λες κι ήμουν θύμα.

Σεξεργάτρια, Ολλανδία

Μια τοπική ομάδα ανδρών 
προσπαθούσε να με 
αναγκάσει να εργαστώ για 
αυτούς. Είπαν ότι αν δεν 
δούλευα για αυτούς θα 
έρχονταν να μου επιτεθούν. 
Εκείνο το βράδυ είπα ότι 
θα πήγαινα σπίτι. Έμεινα 
μακριά από αυτήν την 
περιοχή για λίγο διάστημα.

Σεξεργάτρια, Ηνωμένο 
Βασίλειο

Οι τσιμεντόλιθοι 
τοποθετήθηκαν μπροστά 
από την πόρτα μου για να 
με εμποδίσουν να φύγω 
ή να έρθουν πελάτες. 
Τοποθετήθηκαν με τρόπο που 
μου επιτρεπόταν να βγω έξω 
από το σπίτι αν χρειαζόταν. 
Νομίζω ότι τοποθετήθηκαν 
εκεί ως προειδοποίηση κι 
απειλή. Λίγες μέρες πριν από 
την εμφάνισή τους κάποιος 
προσπάθησε να εισβάλει στο 
σπίτι κι έσπασε το παράθυρο.

Σεξεργάτρια, Ιρλανδία

Οι γυναίκες στο κτίριο όπου 
εργάζομαι έχουν λάβει τηλεφωνικές 
κλήσεις που τις απειλούν με 
επιθέσεις με οξύ κι άλλες σοβαρές 
απειλές. Ανησυχούμε πολύ για την 
ασφάλειά μας. Πιστεύουμε ότι οι 
απειλές βίας μπορεί να συνδέονται 
με μερικές τηλεφωνικές φάρσες που 
έγιναν στην αστυνομία σχετικά με 
τις εγκαταστάσεις. Το να είσαι θύμα 
μιας τηλεφωνικής φάρσας είναι 
ενοχλητικό κι επικίνδυνο, καθώς δεν 
εμπιστευόμαστε την αστυνομία όταν 
βρισκόμαστε πραγματικά σε κίνδυνο.

Σεξεργάτρια, Ηνωμένο Βασίλειο

Γυρνούσα σπίτι αργά το βράδυ, όταν 
μια ομάδα αγοριών άρχισε να με 
ακολουθεί, να με προσβάλλει με 
αηδιαστικά λόγια και να με εκφοβίζει 
λέγοντας ‘Τώρα θα σε γαμήσουμε όλοι 
χωρίς προφυλακτικό για να δούμε αν 
είσαι αγόρι ή κορίτσι... Αν θέλεις να 
γίνεις κορίτσι τώρα θα ρουφήξεις 
τους πούτσους μας.’ Τελικά, έπρεπε 
να πάρω ταξί για να τους ξεφύγω.

Σεξεργάτρια, Αυστρία



Ληστεία και βίαιες κλοπές
Οι ληστείες και οι κλοπές συχνά διαπράττονταν ταυτόχρονα με άλλα περιστατικά, 
όπως απειλές, προσβολές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σωματικές ή σεξουαλικές 
επιθέσεις. Παρ’ όλο που οι ληστείες συνήθως δεν αναφέρονται ως τυπικές πράξεις 
βίας βάσει φύλου, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι οι σεξεργάτριες στοχεύονται συχνά 
από παραβάτες αυτού του εγκλήματος, καθώς θεωρούνται εύκολοι στόχοι που 
έχουν στην κατοχή τους ένα συγκεκριμένο ποσό μετρητών.

Όσον αφορά τις σεξεργάτριες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις διαφημίσεις 
τους, οι ληστείες στα διαμερίσματα που εργάζονται διαπράττονται συχνά από 
άτομα που παρουσιάζονται σαν πελάτες. Τα ευρήματα μιας μελέτης σχετικά με τον 
αντίκτυπο της ποινικοποίησης των πελατών στη Γαλλία έδειξαν ότι, σε σύγκριση με 
τους ντόπιους πολίτες που σπάνια επηρεάζονται, οι μετανάστριες σεξεργάτριες 
αποτελούν συχνά στόχους ληστειών και κλοπών.13 

 

13)   Le Bail and Giametta, σελ. 96.  16

Σεξεργάτρια, Ρουμανία

Δούλευα 
στο δρόμο 

για 8 μήνες, στη 
Γένοβα της Ιταλίας. Δεν 

συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό 
το διάστημα με ακολουθούσαν 

κάποιοι άντρες. Όταν ήρθε η ώρα 
να πάω σπίτι, με ανάγκασαν να 
μπω σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν 

ένα όπλο στο κεφάλι μου και 
με ανάγκασαν να τους δώσω 

όλα μου τα χρήματα. Είχα 
μόνο 1700 ευρώ, αλλά 
νόμιζαν ότι είχα πολλά 

περισσότερα.

Sex worker, UK

Είμαι από 
τη Βραζιλία. 

Δούλευα σε ένα 
διαμέρισμα όταν 

ξαφνικά πέντε άνδρες 
μπήκαν με μαχαίρια και 
μας λήστεψαν. Δουλεύω 
μαζί με άλλες γυναίκες 
σε ένα διαμέρισμα εδώ 

κι αρκετά χρόνια.
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Ήμουν στο στρατόπεδο προσφύγων, 
στη Μαλακάσα. Τη νύχτα, τρεις άντρες 
χτύπησαν την πόρτα μου. Την άνοιξα 
γιατί νόμιζα πως ήταν ο συγκάτοικός 
μου. Όταν άνοιξα την πόρτα, ένας από 
τους άντρες με χτύπησε στα γεννητικά 
μου όργανα, ο άλλος στο κεφάλι και 
λιποθύμησα. Ξύπνησα λίγες ώρες 
αργότερα και είχα σπέρμα στην πλάτη 
μου. Επιπλέον, ένιωσα πόνο στον πρωκτό 
μου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
αυτοί οι άντρες με εκφόβιζαν για πολύ 
καιρό και με αποκαλούσαν γκέι.

Σεξεργάτης, Ελλάδα

Γνώρισα έναν άντρα από ένα site, πέρασε και με 
πήρε με το αυτοκίνητο, η υπηρεσία ήταν μασάζ με 
happy ending και σεξ. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε 
σεξ, έβγαλα ένα προφυλακτικό κι είπα ότι έπρεπε 
να το φορέσει. Δέχτηκε, αλλά όταν κάναμε σεξ είπε 
ότι δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το προφυλακτικό. 
Επέμεινα, και δέχτηκε. Ήταν από πάνω μου όλη την 
ώρα, παρατήρησα ότι κινούσε τα χέρια του πολύ, 
αλλά δε φαντάστηκα ότι έβγαλε το προφυλακτικό.
Όταν τελείωσε, παρατήρησα ότι ήμουν βρεγμένη 
σε όλη μου τη λεκάνη. Τον ρώτησα τι έγινε κι μου 
είπε «Συγγνώμη, ήταν πολύ ωραίο». Θύμωσα και του 
ζήτησα να με γυρίσει πίσω στο σπίτι μου. Του έστειλα 
ένα μήνυμα για να του πω ότι έπρεπε να πληρώσει το  
PEP (Προφύλαξη μετά την έκθεση). Ίσως με διέγραψε 
ή με μπλόκαρε γιατί δεν ξαναεπικοινώνησε μαζί μου. 
Αποφάσισα να πάω στο νοσοκομείο και ζήτησα να 
κάνω το PEP αλλά μου το αρνήθηκαν επειδή θεωρούν 
ότι το σεξ μεταξύ straight ατόμων είναι χαμηλού 
κινδύνου. Δεν τους είπα ότι είμαι συνοδός γιατί 
φοβήθηκα ότι θα με ντρόπιαζαν και θα μου φέρονταν 
διαφορετικά.

Σεξεργάτρια, Ιρλανδία

Το ζήτημα της συγκατάθεσης είναι ζωτικής σημασίας για 
τα άτομα που εργάζονται στο σεξ. Συγκατάθεση σημαίνει 
παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών με βάση συμφωνημένους 
όρους και προϋποθέσεις. Αν παραβιαστούν αυτοί οι όροι 
και οι προϋποθέσεις, το περιστατικό πρέπει να οριστεί 
ως βιασμός ή σεξουαλική επίθεση. Μια συμφωνημένη 
προϋπόθεση από κοινού είναι η χρήση προφυλακτικών, η 
οποία παραβιάστηκε στην ακόλουθη περίπτωση.
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Το 2019, ένας άνδρας από το 
Ηνωμένο Βασίλειο κρίθηκε ένοχος 
για βιασμό επειδή αφαίρεσε το 
προφυλακτικό κατά τη διάρκεια 
του σεξ, χωρίς τη συγκατάθεση 
της συντρόφου του. Το γεγονός ότι 
ένα δικαστήριο καταδίκασε τον 
δράστη είναι ακόμη πιο σημαντικό 
επειδή η γυναίκα στην οποία 
επιτέθηκε ήταν σεξεργάτρια. Ο 
άντρας καταδικάστηκε για βιασμό 
και για σεξουαλική επίθεση αφού 
αποδείχθηκε ότι η γυναίκα είχε 
συναινέσει σε σεξουαλική επαφή 
μόνο με την προϋπόθεση ότι θα 
χρησιμοποιηθούν προφυλακτικά. 
Μια σεξεργάτρια που μπορεί να 
κερδίσει μια υπόθεση βιασμού 
για λόγους συναίνεσης υπό 
όρους, είναι μια σημαντική στιγμή 
στον αγώνα για τα δικαιώματα 
των σεξεργατριών/τών. Είναι, 
επίσης, μια σημαντική στιγμή για 
την πολιτιστική μας κατανόηση 
σχετικά με τη συγκατάθεση.14

14)   F Cookney, «Επιτέλους, ο νόμος καταλαβαίνει πώς λειτουργεί η σεξουαλική συναίνεση. Πότε θα 
το καταλάβουμε κι οι υπόλοιποι;», The Independent, 1 Μαΐου, 2019, https://www.independent.co.uk/
voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html. 
15)   M McGowan και C Knaus, «Είναι απολύτως απαραίτητο να θεωρηθεί βιασμός»: Όταν οι 
σεξεργάτριες εξαπατούνται, The Guardian, 12 Οκτωβρίου 2018, https://www.theguardian.com/
australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned.

Η μη πληρωμή για υπηρεσίες 
αντιπροσωπεύει επίσης παραβίαση 
συναίνεσης και θεωρείται βιασμός 
από τα άτομα που εργάζονται στο 
σεξ. Οι σεξεργάτριες/τες στην 
Αυστραλία, όπου η σεξεργασία έχει 
αποποινικοποιηθεί σε ορισμένες 
πολιτείες, αμφισβήτησαν τον 
χαρακτηρισμό της μη πληρωμής για 
υπηρεσίες ως απάτη. Υποστηρίζουν 
πως ο δράστης πήρε συγκατάθεση 
με δόλιο τρόπο από μια σεξεργάτρια, 
κι ότι μια τέτοια συμπεριφορά 
αποτελεί σαφώς βιασμό.15

Στο πρότζεκτ μας, επτά 
συμμετέχοντες μας μίλησαν για 
περιπτώσεις όπου δεν πληρώθηκαν 
για τις υπηρεσίες τους. 

Βιάστηκα μια φορά. Ήταν στο Παρίσι. 
Ο άντρας μού είπε ότι θα με πλήρωνε 
κι ότι έπρεπε να πάω μαζί του στο σπίτι 
του. Όταν φτάσαμε, το πρώτο πράγμα 
που μου έδωσε ήταν ψεύτικα χρήματα. 
‘Όχι, αυτά είναι ψεύτικα. Ξέρω να 
ξεχωρίζω τα ψεύτικα από τα αληθινά 
χρήματα’ είπα. Τότε με βίασε. Όταν 
προσπάθησα να φύγω, με έσπρωξε 
στις σκάλες. Βλέποντάς το αυτό, οι 
γείτονες κάλεσαν την αστυνομία. 
Όταν η αστυνομία έφτασε, ο άντρας 
τους είπε ότι έκλεψα τα χρήματά του. 
‘Δεν κλέβω, δεν παίρνω χρήματα που 
δεν είναι δικά μου’ είπα. Με έστειλαν 
σπίτι κι άφησαν τον άντρα να φύγει.

Σεξεργάτρια, Γαλλία

Σεξεργάτρια, Ιταλία

Μια μέρα 
ένας πελάτης με 

πήγε σε ένα μέρος 
και κάναμε σεξ. Μετά, 

έβγαλε όπλο, έκλεψε ό,τι 
είχα στο πορτοφόλι μου και 

με άφησε εκεί, μόνη. Όλα 
αυτά τα έκανε για να 
μην πληρώσει για την 
υπηρεσία που έλαβε.

https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html
https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned
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Ένας άντρας με λήστεψε 
και με βίασε. Ήταν πολύ 
σοβαρό, προσποιήθηκε ότι 
ήταν αστυνομικός. Είχα πολύ 
άγχος, πραγματικά, πολύ 
άγχος. Ήταν περίπου εκατό 
κιλά και πολύ ψηλός. Ήταν 
παχύσαρκος κι ως εκ τούτου 
βαρύς, δεν μπορούσα να 
παλέψω όταν ήταν πάνω μου 
κι έβαλε προφυλακτικό. Τον 
είδα αργότερα στο δρόμο, 
αλλά αφού δεν μιλώ γαλλικά, 
δεν μπορούσα να κάνω τίποτα.

Σεξεργάτρια, Γαλλία

Κατά τη διάρκεια ενός σέσσιον 
με έναν πελάτη, δεν μπορούσε 
να φτάσει σε οργασμό. Όταν 
του είπα ότι το σέσσιον μας 
τελείωσε, με άρπαξε και με 
χτύπησε (2-3 χαστούκια). 
Προσφέρθηκα να του 
επιστρέψω τα χρήματα καθώς 
ντυνόταν, αλλά γδύθηκε πάλι 
και μου επιτέθηκε λέγοντας 
«Τώρα θα τελειώσεις». Στη 
συνέχεια με βίασε μέχρι που 
εκσπερμάτωσε.

Σεξεργάτρια, Βέλγιο

Εργασιακή εκμετάλλευση, καταναγκαστική 
εργασία και trafficking
9 από τις υποθέσεις που έχουν συλλεχθεί, έχουν κατηγοριοποιηθεί ως εργασιακή 
εκμετάλλευση, καταναγκαστική εργασία και trafficking. Τα εγκλήματα σε αυτήν 
την κατηγορία διαπράττονται από τρίτους στη βιομηχανία του σεξ - εργοδότες ή 
διευθυντές. 

Στην πράξη, η εργασιακή εκμετάλλευση στη βιομηχανία του σεξ αναφέρεται ως 
«σεξουαλική εκμετάλλευση». Αυτή η απλοποιημένη κατηγοριοποίηση, ωστόσο, 
δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των σεξεργατριών και καλύπτει την περίπλοκη 
πραγματικότητα των εργασιακών σχέσεων σε μια μη αναγνωρισμένη βιομηχανία 
που συχνά αντιμετωπίζεται σαν εγκληματική. Έτσι, για τους σκοπούς αυτής 
της έκθεσης, εφαρμόζουμε πιο λεπτομερής υποκατηγορίες που θα μπορούσαν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό της εργασιακής εκμετάλλευσης, 
της καταναγκαστικής εργασίας και του trafficking σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. 
Αντιλαμβανόμαστε την εκμετάλλευση ως μία κατάσταση που αποκλίνει σημαντικά 
από τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές, τις 
ώρες εργασίας, τα δικαιώματα άδειας, τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, και την 
αξιοπρεπή μεταχείριση. Μέσα από αυτή την οπτική, η καταναγκαστική σεξουαλική 
εργασία εμπίπτει στην καταναγκαστική εργασία.16

7 περιπτώσεις που αναφέρθηκαν σε αυτήν την έκθεση πιθανότατα ισοδυναμούν 
με trafficking, όπως ορίζεται στα Πρωτόκολλα του Παλέρμο, στη σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
καταπολέμηση του trafficking (βλ. κεφάλαιο «Πολιτικό πλαίσιο»).  

16)   Η έννοια της «καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας» σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στοχεύει στην προστασία από περιπτώσεις 
σοβαρής εκμετάλλευσης, όπως η καταναγκαστική πορνεία. Βλέπε: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECtHR), «S.M. v. Κροατία », No. 60561/14, 19 Ιουλίου 2018, παρ. 300 http://
hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184665.

http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184665
http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184665
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Εικόνα 7. Δείκτες εργασιακής εκμετάλλευσης / trafficking 

Σεξεργάτρια, Ολλανδία 

Δούλευα 
στην Ευρώπη χωρίς 

έγγραφα, με έφερε ένας 
«φίλος» ο οποίος μου πήρε το 
διαβατήριό μου όταν έφτασα. 
Δούλευα για χρόνια για εκείνο 

το άτομο, το οποίο με νάρκωνε, με 
χτυπούσε κι έπαιρνε το μεγαλύτερο 

μέρος των χρημάτων μου. Ήμουν 
τρομοκρατημένη γιατί το άτομο 
αυτό με απειλούσε πως αν δεν 
συνεργαζόμουν, θα καλούσε τη 

Διεύθυνση Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης για να με 

απελάσουν.

Εκτός από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην Εικόνα 6, οι ερωτηθέντες 
ανέφεραν συχνά απειλές που δέχτηκαν κατά των οικογενειών τους. Μερικοί 
ερωτηθέντες από τη Δυτική Αφρική ανέφεραν επίσης ότι είχαν λάβει μέρος σε 
τελετές που χρησιμοποιήθηκαν για να τους ελέγξουν και να τους αναγκάσουν να 
αποδεχθούν την πλήρη υποταγή τους έως ότου να εξοφλήσουν πλήρως τα χρέη 
που τους επιβλήθηκαν.
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Μετά από λίγο καιρό κι 
ενώ δούλευα στη Ρωσία, 
πήγα να γνωρίσω το 
αφεντικό μου, γιατί δεν 
μπόρεσα να μαζέψω όλο 
το χρηματικό ποσό. Ήθελε 
να πηγαίνω σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες. Όταν 
αναγκάστηκα να πάω στη 
Νιγηρία για πορνεία, δεν 
μπορούσα να φύγω λόγω 
της ασφάλειας, γι ‘αυτό 
αποφάσισα να πάω σε 
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή 
χώρα όπου θα μπορούσα 
να εργαστώ και να την 
πληρώσω. Πρέπει να 
κρατήσω τον όρκο μου 
γι’ άλλη μια φορά, ακόμη 
πιο πολύ σε σχέση με πριν, 
προτού πάω στη Ρωσία.

Σεξεργάτρια, Γαλλία

Ένας πρώην φίλος που χρηματοδότησε  
την άφιξή μου στην Ιταλία, σταδιακά 
μετατράπηκε σε μάνατζερ που μου ζητούσε 
800 ευρώ την εβδομάδα. Η συμφωνία ήταν 
ότι θα ξεπλήρωνα τα έξοδα του ταξιδιού. 
Αυτός ο «φίλος» με προσέβαλε, έλεγχε τις 
κινήσεις μου, απείλησε ότι θα με αναφέρει 
στην αστυνομία, και με απείλησε πως 
θα βλάψει τη μητέρα μου. Ο φίλος αυτός 
ήθελε να εκμεταλλευτεί την κατάστασή 
μου επειδή γνώριζε ότι ήμουν παράνομη 
μετανάστρια. Αυτή η κατάσταση διήρκεσε 
6 μήνες. Όταν υπέβαλα αίτηση για άσυλο 
λόγω της κρίσιμης πολιτικής κατάστασης 
στη χώρα μου, ανέφερα εν συντομία αυτό το 
περιστατικό, αλλά δεν ήθελα να το τονίσω. 
Ειλικρινά δεν ήθελα να με ταυτίσουν ως 
θύμα trafficking, ούτε ήμουν πρόθυμη να 
αναφέρω το συγκεκριμένο άτομο εξαιτίας 
των σοβαρών απειλών ότι θα βλάψει την 
οικογένειά μου πίσω στην πατρίδα μου.

Σεξεργάτρια, Ιταλία

Η δουλεία του χρέους είναι όταν ένα άτομο αναγκάζεται 
να εξοφλήσει ένα δάνειο δουλεύοντας για μια 
συμφωνημένη ή μη χρονική περίοδο με μικρό ή καθόλου 
μισθό. Η εργασία που έγινε για την αποπληρωμή του 
χρέους υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό του αρχικού 
δανείου.17 Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, 
τα μισά από τα θύματα καταναγκαστικής εργασίας 
πλήττονται από τη δουλεία του χρέους.18 Επίσης, 
είναι μία από τις πιο κοινές μεθόδους εκμετάλλευσης 
των θυμάτων trafficking. Η δουλεία του χρέους, ή η 
δεσμευμένη εργασία, είναι μια μορφή εξαναγκασμού 
και ψυχολογικού ελέγχου.

Οι αιτίες των καταναγκαστικών πρακτικών, όπως η δουλεία του χρέους, 
ενσωματώνονται σε ένα πλαίσιο περιοριστικών πολιτικών μετανάστευσης και 
εργασίας. Σε ένα περιβάλλον με αυστηρό έλεγχο για τη μετανάστευση και την 
εργασία σε μια χώρα προορισμού, το να βασίζεσαι στις υπηρεσίες μεσιτών και 
διαμεσολαβητών που μπορούν να διευκολύνουν την παράνομη μετανάστευση και 
την εργασία είναι συχνά αναπόφευκτο για τις μετανάστριες σεξεργάτριες. Αυτή η 
εξάρτηση είναι ένας από τους παράγοντες που αυξάνουν την ευαλωτότητά τους 
στην εκμετάλλευση και το trafficking.

17)  Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη δέσμευση χρέους στην 
εμπορία ανθρώπων, 11 Ιανουαρίου 2017, 
https://iomx.iom.int/sites/default/files/resources/associated/debt-bondage-human-trafficking.pdf.
18)   Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Παγκόσμιες εκτιμήσεις της σύγχρονης δουλείας: καταναγκαστική 
εργασία και καταναγκαστικός γάμος, 19 Σεπτεμβρίου 2017, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf.

https://iomx.iom.int/sites/default/files/resources/associated/debt-bondage-human-trafficking.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
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Σεξεργάτρια, Ιταλία

Αρχικά, 
αναγκάστηκα 

να βγω στην πορνεία 
για να ξεπληρώσω χρέη. 
Ήταν απαραίτητο τότε. 

Αφού ξεπληρώθηκαν τα χρέη, ο 
μάνατζέρ μου μου ζήτησε να του 

δανείσω χρήματα και με απείλησε ότι 
θα βλάψει την οικογένειά μου εάν δεν 
συνεχίσω να του δίνω λεφτά. Βασικά, 
εξακολουθώ να εργάζομαι για έναν 

προαγωγό, αλλά δεν είναι παρών, 
μόνο στο τηλέφωνο. Ωστόσο, 

με πιέζει να του δίνω ένα 
συγκεκριμένο ποσό από 

τα κέρδη μου.

Όπως αποδεικνύεται σε αυτό το τμήμα της έκθεσης, η βία κατά των μεταναστριών 
σεξεργατριών έχει πολλές μορφές κι επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 
διάφορους παράγοντες, όπως τα νομικά πλαίσια που διέπουν τη σεξεργασία και τη 
μετανάστευση. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον ορισμό της πορνείας ως βίας κατά των 
γυναικών και του συνδέσμου της με το trafficking, τα άτομα όλων των φύλων, που 
είναι μετανάστες και εργάζονται σεξ, μπορεί να βιώσουν διάφορες μορφές βίας και 
εκμετάλλευσης. Το trafficking πρέπει να γίνει κατανοητό ως συνέχεια αυτής της βίας, 
όπου οι πολιτικές για την πορνεία και τη μετανάστευση συχνά θέτουν σε κίνδυνο τις 
ικανότητες των σεξεργατριών να προστατεύονται από τη βία, και συμβάλλουν στην 
αύξηση της ευαλωτότητάς τους στη βία, την εκμετάλλευση και το trafficking.



Η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων επικεντρώθηκε κυρίως στο αρχικό στάδιο πρόσβασης 
στη δικαιοσύνη, συγκεκριμένα στην αναφορά εγκλημάτων στις αρχές με σκοπό την εξέταση 
παραγόντων διευκόλυνσης και μη αυτής της διαδικασίας. Επομένως, αυτή η έκθεση δεν 
εξετάζει τις διάφορες προκλήσεις που αφορούν τη συμμετοχή των θυμάτων σε δίκες 
και δικαστικές διαδικασίες. Αναγνωρίζουμε, ωστόσο, ότι τα μεταγενέστερα στάδια των 
διαδικασιών ποινικής δικαιοσύνης είναι εξίσου σημαντικά. Η αξιολόγηση των δικαστικών 
διαδικασιών θα μπορούσε να δώσει πολύτιμες γνώσεις κι ευρήματα που θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν στη βελτίωση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης για τις μετανάστριες 
σεξεργάτριες. 

Όπως αναφέρεται στον τίτλο αυτού του κεφαλαίου, η αναφορά μπορεί να θεωρηθεί 
ως σημείο εισόδου στην πραγματική υλοποίηση των δικαιωμάτων των θυμάτων, όπως 
κατοχυρώνονται στην Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων της ΕΕ ή στη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών (βλ. κεφάλαιο «Πλαίσιο πολιτικής»). 
Οι σεξεργάτριες/ες που έδωσαν συνέντευξη για αυτήν την έκθεση χωρίστηκαν σε δύο 
κατηγορίες: εκείνες που στράφηκαν στις αρχές κι ανέφεραν τα εγκλήματα στην αστυνομία, 
κι εκείνες που δεν ανέφεραν τα περιστατικά. Όσον αφορά την πρώτη ομάδα, επιδιώξαμε να 
εξετάσουμε την εμπειρία τους με την αναφορά του συμβάντος, δηλαδή τα αποτελέσματα 
της αναφοράς τους και τη συνολική εντύπωση της διαδικασίας. Όσον αφορά τη δεύτερη 
ομάδα ερωτηθέντων, ο κύριος στόχος ήταν να αναλυθούν οι λόγοι ή οι παράγοντες που 
οδήγησαν τις σεξεργάτριες/ες να αποφασίσουν να μην αναφέρουν τα περιστατικά στην 
αστυνομία. 

Η εικόνα 8 παρουσιάζει τον αριθμό των περιπτώσεων όπου οι σεξεργάτριες ήταν 
πρόθυμες να αναφέρουν το περιστατικό που βίωσαν και τους τρόπους με τους οποίους 
προσέγγισαν τις αρχές (άμεσα ή μέσω ενδιάμεσων οργανισμών). Η κατηγορία «μη σχετική» 
αντιπροσωπεύει περιπτώσεις όπου τα περιστατικά σχετίζονται με συμπεριφορά που δεν 
αποτελεί έγκλημα.

Εικόνα 8. Αναφορά στην αστυνομία 

Αναφορά: η είσοδος 
για την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη
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Περιπτώσεις όπου δεν έγινε αναφορά των 
εγκλημάτων στις αρχές
Οι εμπειρίες των ερωτηθέντων σχετικά με την αναφορά - είτε άμεσα, είτε μέσω 
ΜΚΟ ή συλλογικοτήτων σεξεργατριών - ήταν πολύ διαφορετικές. Είναι σημαντικό 
να σημειωθεί ότι κατά το ήμισυ όλων των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται 
σε αυτήν την έκθεση για την οποία έχει κατατεθεί μια αναφορά, ομάδες 
σεξεργατριών διευκόλυναν την πρόσβαση στην αστυνομία και βοήθησαν τις 
σεξεργάτριες/ες που έπεσαν θύματα να κάνουν αναφορά. 

Αρκετοί ερωτηθέντες επισημαίνουν τη γενική αδιαφορία της αστυνομίας προς τις 
σεξεργάτριες τη στιγμή της αναφοράς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν έγινε 
προσπάθεια παραπομπής των θυμάτων σε επαρκείς υπηρεσίες. Τόσο η Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης όσο και η Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων 
(βλ. κεφάλαιο «Πλαίσιο πολιτικής») ορίζουν την υποχρέωση των αρχών, όταν 
λαμβάνουν καταγγελίες, να διευκολύνουν τα θύματα με παραπομπές σε υπηρεσίες 
υποστήριξης, κι ορίζουν επίσης ότι η παροχή υποστήριξης δεν πρέπει να εξαρτάται 
από την προθυμία των θυμάτων να υποβάλουν επίσημη καταγγελία.

Ακόμα κι οι σεξεργάτριες που είχαν θετικές εμπειρίες με την αστυνομία τόνισαν τα 
διαρθρωτικά εμπόδια στην υποβολή καταγγελιών λόγω του καθεστώτος διαμονής 
τους.

Κατάφερα να ξεφύγω, συνάντησα ανθρώπους που με 
γνώριζαν και κάλεσα την αστυνομία. Έφτασαν, μου μίλησαν 
και με υπερασπίστηκαν. Με σεβάστηκαν, με ρώτησαν από 
πού ήρθα, είπα από τη Βενεζουέλα. Με ρώτησαν αν είχα 
χαρτιά, είπα όχι, είπα πού έμενα και αν δουλεύω. Μου 
είπαν να είμαι πολύ προσεκτική γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο, 
κατάλαβαν την κατάσταση, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν 
περισσότερα γιατί καθώς δεν είχα έγγραφα, δεν μπορούσα 
να υποβάλλω διαμαρτυρία. Αν είχα πάει στο αστυνομικό 
τμήμα, θα με είχαν συλλάβει επειδή δεν έχω χαρτιά. Τις 
περισσότερες φορές, η αστυνομία παρεμβαίνει μόνο για να 
χωρίσει και συχνά, τη στιγμή που παρεμβαίνει, ο δράστης 
δραπετεύει. Γι ‘αυτό δουλεύω πάντα κοντά στο σπίτι μου, 
δε θα δούλευα ποτέ στο “bois” (δάσος). Όπου εργάζομαι 
υπάρχει αστυνομία γύρω, κι αν προκύψει πρόβλημα τους 
καλώ. Όποτε είχα πρόβλημα, η αστυνομία με βοηθούσε. 
Ωστόσο, αν πιάσουν τον δράστη, δεν του κάνουν τίποτα, 
τον αφήνουν να φύγει. Του λένε: «Προχωρήστε, αφήστε τη 
μόνη, αφήστε τη να δουλέψει, αν επιστρέψετε θα σας πάμε 
στο αστυνομικό τμήμα». Αλλά στην πραγματικότητα δεν 
είναι αποτελεσματικό, ο δράστης δεν συλλαμβάνεται ούτε 
διώκεται ποτέ.

Σεξεργάτρια, Γαλλία

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι ο φόβος των σεξεργατριών πως θα τιμωρηθούν 
αντί να λάβουν υποστήριξη από τις αρχές είναι βάσιμος. Οι σεξεργάτριες συχνά 
δεν θεωρούνται «ιδανικά θύματα» ή δεν θεωρείται δίκαιο να αποκαλούνται 
θύματα. Αντιθέτως, θεωρούνται «άξιες» βίας εξαιτίας της εργασίας με την οποία 
ασχολούνται. Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν την έλλειψη σεβασμού, 
ευαισθησίας κι αδιάκριτης μεταχείρισης.
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Δέχτηκα σωματική επίθεση κι 
απειλήθηκα με απαγωγή από έναν 
άντρα, ένας άλλος έβαλε τα χέρια 
του γύρω από το λαιμό μου. Σε μια 
από αυτές τις περιπτώσεις κάλεσα 
την αστυνομία, αλλά και πάλι μου 
είπαν να πάω σπίτι. Λίγες ώρες πριν 
με απειλήσουν, δύο αξιωματικοί 
προσπάθησαν να με συλλάβουν για 
πορνεία. Όταν τους είπα για τις 
απειλές μου είπαν να πάω σπίτι. 
Ήμουν τρομοκρατημένη, δεν ήθελα 
να επιστρέψω στους δρόμους όπου 
βρίσκονταν οι άντρες, αλλά έπρεπε 
να δουλέψω. Είχα τα ονόματα, την 
πινακίδα και τις φωτογραφίες και των 
τριών ανδρών. Με απέτρεψαν από το 
να δώσω αυτές τις πληροφορίες στην 
αστυνομία επειδή δεν ενδιαφέρονται 
να κυνηγήσουν αυτούς τους βίαιους 
άντρες, αντίθετα με απείλησαν με 
σύλληψη. Με την συλλογικότητα ECP 
[English Collective of Prostitutes] 
ανέφερα τη βία στην αστυνομία 
μέσω ενός βουλευτή.

Σεξεργάτρια, Ηνωμένο Βασίλειο

Λοιπόν, πρώτα έρχονται με το 
αυτοκίνητό τους και σου ζητούν 
να πας στο τμήμα την επόμενη 
μέρα για να καταθέσεις. Την 
επόμενη μέρα στο αστυνομικό 
τμήμα, οι αστυνομικοί έμοιαζαν 
να με βαριούνται. Μου είπαν ότι 
αυτά τα πράγματα συμβαίνουν 
τακτικά και δεν γίνεται να τα 
λύσουν όλα. Είπαν ότι θα έκαναν 
ό, τι μπορούσαν, αλλά μπορούσα 
να καταλάβω από τη γλώσσα του 
σώματός τους την αδιαφορία, 
δεν ενδιαφέρονταν καθόλου 
για την περίπτωσή μου. Μου 
τηλεφώνησαν, μου είπαν ότι θα 
επικοινωνήσουν μαζί μου για να 
πάω να καταθέσω αν αναγνωρίσω 
τον ύποπτο, σε περίπτωση που 
τον πιάσουν. Αλλά φυσικά δεν 
τον βρήκαν, νομίζω ότι απλώς 
έκλεισαν την υπόθεση κι αυτό 
ήταν. Αυτό συμβαίνει συνήθως... 
Ούτε δικαστικές διαδικασίες, 
ούτε βοήθεια για αναφορά 

Σεξεργάτρια, Ρουμανία
Μόλις οι άντρες έφυγαν, τηλεφώνησα στην αστυνομία. Όταν έφτασαν, οι 
αξιωματικοί έκαναν ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των πελατών που 
είχαμε. Λίγες μέρες αργότερα έλαβα μια επιστολή που με απειλούσε με 
δίωξη για διατήρηση οίκου ανοχής. Προσπάθησα να κάνω μια επίσημη 
δήλωση για την επίθεση πολλές φορές, αλλά αγνοήθηκα από την αστυνομία 
έως ότου ένας δημοσιογράφος άρχισε να κάνει ερωτήσεις, με τη βοήθεια 
από τη συλλογικότητα ECP. Η αστυνομία αρνήθηκε να πάρει φωτογραφικά 
κι άλλου είδους αποδεικτικά στοιχεία. Πέντε εβδομάδες μετά την επίθεση 
έλαβα επιστολή απέλασης με το επιχείρημα ότι δεν ήμουν ‘πραγματικός 
επισκέπτης στο Ηνωμένο Βασίλειο’. Η εντολή απέλασης μου σταμάτησε 
μόνο μετά την εκστρατεία της συλλογικότητας ECP.

Σεξεργάτρια, Ηνωμένο Βασίλειο
Κάλεσα την αστυνομία να αναφέρω 
τα γεγονότα, αλλά δεν ήρθαν. Επίσης, 
επειδή δεν μιλάω καλά γαλλικά, οι 
αστυνομικοί δεν καταλάβαιναν τι τους 
εξηγούσα. Όταν πήγα στο αστυνομικό 
τμήμα για να κάνω απευθείας 
αναφορά, απλά πήραν το όνομά μου 
αλλά δεν έκαναν τίποτα άλλο, οπότε 
δεν ήταν επίσημο παράπονο στο 
βελγικό σύστημα.

Σεξεργάτρια, Βέλγιο

Η αστυνομία πίστευε ότι ο 
πελάτης είχε δίκιο. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια 
ποινική υπόθεση, αλλά εναντίον 
μου. Ήμουν στη φυλακή για 6 
μήνες για σωματικό τραυματισμό 
επειδή χτύπησα τον πελάτη με τα 
τακούνια μου στην προσπάθειά 
μου να υπερασπιστώ τον εαυτό 
μου.

Σεξεργάτρια, Ρουμανία



Η αναφορά των φερόμενων περιπτώσεων trafficking αξιολογήθηκε θετικά από 
τους ερωτηθέντες. Η εικασία μας είναι ότι οι αρχές επιβολής του νόμου γνωρίζουν 
καλύτερα τα πρωτόκολλα για τη βοήθεια ατόμων που διακινούνται παρά για τα 
θύματα βίας λόγω φύλου ή άλλων εγκλημάτων. Μια έκθεση από τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υποδηλώνει, επίσης, ότι μεταξύ των λίγων οδηγών που 
μετέφεραν τους μετανάστες εργαζόμενους υπήρχε η δυνατότητα αναγνώρισης 
τους ως θύματα trafficking.19 Γενικά, η νομική θέση των θυμάτων trafficking είναι 
σχετικά ισχυρότερη από αυτήν των άλλων θυμάτων εγκλήματος. Η αναγνώριση 
ως θύματος trafficking παρέχει κάπως καλύτερες πιθανότητες να ακουστεί, να 
αντιμετωπιστεί επαγγελματικά, να παραπεμφθεί σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, να 
έχει πρόσβαση σε νομική στήριξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να λάβει άδεια 
παραμονής. Και πάλι, είναι σαφές από τα στοιχεία που συλλέγονται με τη βοήθεια 
των ΜΚΟ που εμπιστεύονται τα άτομα που διακινούνται, διαδραματίζει κρίσιμο 
ρόλο. 

19)   Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), Προστασία των 
διακινούμενων εργαζομένων από την εκμετάλλευση στην ΕΕ: Προοπτικές των εργαζομένων, 25 
Ιουνίου 2019, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-
workers-perspectives_en.pdf. 26

Το 2017 ήμουν στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού και παραδέχτηκα σε έναν 
άλλο συνάδελφο τι συνέβαινε. Ο φίλος μου με πήγε στο P & G 292 (Κέντρο 
για την πορνεία και την υγεία στο Άμστερνταμ), όπου ήμουν απρόθυμη να 
πω την ιστορία μου. Οι κοινωνικοί λειτουργοί στο P & G 292 προσφέρθηκαν 
να μου βρουν καταφύγιο, αλλά φοβόμουν τόσο πολύ που δεν μπορούσα να 
το κάνω. Επέστρεψα στον τόπο όπου ζούσα / εργαζόμουν κι έμεινα εκεί 
για μερικές μέρες. Τελικά, ένα βράδυ, ήρθα σε επαφή με τον κοινωνικό 
λειτουργό, κι είπα ότι δεν αντέχω πλέον να ζω εκεί. Ο κοινωνικός 
λειτουργός με περίμενε σε ένα μέρος όπου συμφωνήσαμε από κοινού, από 
εκεί με πήγαν σε καταφύγιο. Την επόμενη μέρα, πήγαμε στην αστυνομία 
για να υποβάλουμε αναφορά. Η αστυνομική μονάδα κατανόησε την 
υπόθεσή μου. Αργότερα, με μετέφεραν σε ένα ασφαλές σπίτι στη χώρα, 
όπου έμεινα για μερικούς μήνες. Μου δόθηκε προστασία από το ολλανδικό 
κράτος και τώρα ζω σε ασφαλές μέρος.

Σεξεργάτρια, Ολλανδία
Επικοινώνησα με μια ΜΚΟ που είχε 
ξεκινήσει μια δράση για τη διαφυγή από 
τη φρικτή εργασιακή εκμετάλλευση. Τους 
γνώρισα κατά τη διάρκεια της δράσης 
τους για την υγεία, αλλά στη συνέχεια 
η δράση κέρδισε την εμπιστοσύνη 
μου κι αποκάλυψα την ιστορία μου. Η 
ΜΚΟ με παρέπεμψε στο καταφύγιο 
έκτακτης ανάγκης μιας ΜΚΟ κατά του 
trafficking από την περιοχή του Μιλάνου. 
Όταν μετακόμισα σε άλλη περιοχή, 
η εξειδικευμένη ΜΚΟ με βοήθησε να 
ασκήσω δίωξη κατά του προαγωγού μου.

Σεξεργάτρια, Ιταλία

Όταν φτάσαμε στην Ελλάδα, 
οι διακινητές με ελευθέρωσαν. 
Στη συνέχεια, χωρίς να 
γνωρίζω την ελληνική 
γλώσσα ή τους ελληνικούς 
νόμους, υπέβαλα καταγγελία 
εναντίον του εμπόρου μου 
για διακίνηση ναρκωτικών. 
Τελικά, η αστυνομία συνέλαβε 
τον εγκληματία για διακίνηση 
ναρκωτικών κι ο δικαστής 
τον καταδίκασε σε 18 χρόνια 
φυλάκισης .

Σεξεργάτρια, Ελλάδα

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf
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Αποφάσεις να μην αναφερθούν τα 
εγκλήματα στην αστυνομία
Οι μετανάστες χωρίς χαρτιά αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια στην αναφορά 
εγκλημάτων καθώς συχνά αποφεύγουν να πάνε στην αστυνομία επειδή φοβούνται 
την περίπτωση κράτησης και απέλασης λόγω του καθεστώτος διαμονής τους. Οι 
μετανάστες/τριες χωρίς χαρτιά, που εργάζονται στο σεξ, αντιμετωπίζουν επιπλέον 
εμπόδια στην αναφορά δεδομένου ότι δουλεύουν ως σεξεργάτες/τριες, κάτι για το 
οποίο θα μπορούσαν περαιτέρω να τιμωρηθούν ή να τους επιβάλλουν ποινές.20

Οι δράστες που στοχεύουν σε μετανάστριες σεξεργάτριες συχνά γνωρίζουν την 
ευαλωτότητά τους. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2017 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 
ποσοστό των μεταναστριών μεταξύ των δολοφονημένων σεξεργατριών αυξάνεται, 
υποδηλώνοντας ότι οι παραβάτες στοχεύουν συγκεκριμένα αυτήν την ομάδα 
«λόγω της δυνητικά αυξημένης ευαλωτότητά τους».21 

Εκτός από το καθεστώς μετανάστευσης των μεταναστριών σεξεργατριών που τους 
εμποδίζει να αναφέρουν εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον τους, το γεγονός 
ότι η σεξεργασία παραμένει ποινικοποιημένη ή τιμωρείται, αντιπροσωπεύει έναν 
άλλο βασικό παράγοντα που προκαλεί εμπόδια. Οι πολιτικές υποστήριξης κι 
αναφοράς των θυμάτων πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο που να επιτρέπει στις 
σεξεργάτριες να υποβάλλουν αναφορές και να ζητούν βοήθεια χωρίς κίνδυνο να 
τους επιβληθούν πρόστιμα, εξώσεις από τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους 
ή δίωξη για τη διατήρηση οίκων ανοχής ενώ εργάζονται μαζί για την ασφάλειά 
τους. Οι σεξεργάτριες που είναι θύματα εγκλήματος συνήθως λαμβάνουν υπόψη 
όλες αυτές τις περιπτώσεις και τις πιθανές συνέπειές τους από την αναφορά, 
όπως δείχνουν τα στοιχεία μας.

20)   Πλατφόρμα διεθνούς συνεργασίας για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα (PICUM), τη 
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων στο 
σεξ χωρίς έγγραφα, Σεπτέμβριος 2019, https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/
Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf.
21)   T Sanders et al. 

Σεξεργάτρια, Γαλλία

Δεν ήξερα 
κανέναν, δεν μιλούσα 
αρκετά καλά γαλλικά. 

Φοβόμουν να καλέσω την 
αστυνομία επειδή δεν είχα 

έγγραφα. Ήταν πραγματικά μια 
πολύ δύσκολη κατάσταση, με πολλή 

επιθετικότητα και στα μέσα του 
χειμώνα. Οι άνθρωποι μου είπαν να 
μην καλέσω την αστυνομία γιατί θα 
μπορούσαν να με συλλάβουν. Έτσι, 

όταν δέχτηκα επίθεση, η μόνη 
μου ευκαιρία ήταν  να φύγω ή 

μερικές φορές κάποιος θα 
με. υπερασπιζόταν.

https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
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Σεξεργάτρια, Ιρλανδία

Φοβόμουν και 
ντρεπόμουν να 

πάω στην αστυνομία 
επειδή δεν ξέρω αν 

είναι εντάξει νομικά 
που εργάζομαι ως 

συνοδός.

Σεξεργάτρια, Γαλλία

Ήθελα να 
υποβάλλω καταγγελία, 

αλλά δεν ήξερα πώς να το 
κάνω. Φοβάμαι μη τυχόν και βάλω 

τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματός μου 
σε μπελάδες. Φοβάμαι ότι θα χάσω το 

διαμέρισμά μου. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά 
πράγματα που πρέπει να προσέξουμε, 
πολλές γυναίκες που εργάζονται μέσω 

διαδικτύου σε πόλεις έξω από το Παρίσι, 
είναι συχνά θύματα επιθέσεων και 

κλοπής. Έχω ακούσει για αύξηση της 
βίας εναντίον μας επειδή είμαστε 
γυναίκες γυναίκες. Μερικές φορές 

έχουμε την εντύπωση ότι μας 
στοχοποιούν.

Μεταξύ των περιπτώσεων για φερόμενη εμπορία ανθρώπων, οι μαρτυρίες των 
θυμάτων επιβεβαιώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι απειλές από τον δράστη 
εμποδίζουν τα άτομα να αναφέρουν τα εγκλήματα. Σε αντίθεση με πολλά άλλα 
εγκλήματα, οι περιπτώσεις trafficking συνεπάγονται συνεχείς σχέσεις με τους 
παραβάτες οι οποίοι αποτρέπουν τα θύματα από την προσέγγιση των αρχών. 

Σεξεργάτρια, Γαλλία

Στη Ρωσία, 
δεν μπορείς καν να 

αναφέρεις τον πελάτη στην 
αστυνομία επειδή η εταιρεία 

στην οποία δουλεύεις, πληρώνει την 
αστυνομία για να μην τον συλλάβει... Η 
μαντάμ είπε ότι και να μας σκοτώσουν, 

κανείς δεν θα κάνει ερωτήσεις. Φοβόμουν 
την αστυνομία, λόγω του όρκου που πήρα 

στη Νιγηρία. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν 
μπορώ καν να μιλήσω για την κατάστασή 
μου σε κανέναν, επειδή πήρα όρκο ότι δε 

θα αποκαλύψω μυστικά για αυτήν την 
κατάσταση. Επειδή αυτό ήταν το πρώτο 

μου ταξίδι (στη Ρωσία), δεν έκανα 
καμία αναφορά. Κατάφερα να 

φύγω από το Παρίσι με τη 
βοήθεια ενός πελάτη.
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Σεξεργάτρια, Ιταλία

Αν και 
ήξερα ότι θα 

μπορούσα να αναφέρω 
τα περιστατικά στην Ιταλία, 

δεν το έκανα γιατί φοβόμουν 
και πίστευα ότι αυτός ο φίλος 
μου θα σκότωνε τη μητέρα μου 

και τους μικρούς αδελφούς μου. 
Φοβόμουν να κάνω την αναφορά 

στην Ιταλία καθώς φοβόμουν 
ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις 

κατά της οικογένειάς μου 
πίσω στην πατρίδα 

μου.

Παράγοντες που επιτρέπουν να 
γίνει αναφορά στην αστυνομία

Παράγοντες που αποτρέπουν 
να γίνει αναφορά στην 

αστυνομία

• Συμμετοχή συλλογικότητας 
σεξεργατριών ή αξιόπιστης ΜΚΟ 
που ενθάρρυνε ή διευκόλυνε την 
αναφορά  

• Εμπιστοσύνη, γνώση και καλή 
εμπειρία με αστυνομικούς. Η 
αστυνομία δεσμεύτηκε για την 
προστασία των κοινοτήτων των 
σεξεργατριών

• Η γνώση ότι η αποκάλυψη πως ένα 
άτομο ασχολείται με τη σεξεργασία, 
δεν θα χρησιμοποιηθεί εναντίον του

• Περιπτώσεις όπου ο φόβος των 
παραβατών ήταν μεγαλύτερος 
από τον φόβο της κλήσης στην 
αστυνομία και των αρνητικών 
συνεπειών της

• Φόβος για τις συνέπειες της 
αναφοράς ως μετανάστρια (χωρίς 
έγγραφα): κράτηση κι απέλαση 

• Φόβος για τις συνέπειες της 
αναφοράς από μια σεξεργάτρια: 
πρόστιμα και δίωξη για αδικήματα 
που σχετίζονται με τη σεξεργασία 
(προσέλκυση, διατήρηση οίκων 
ανοχής), αποκάλυψη επαγγέλματος, 
αφαίρεση της επιμέλειας του 
παιδιού

• Φόβος για έξωση από το σπίτι ή το 
διαμέρισμα όπου εργάζονται / ζουν 
οι σεξεργάτριες

• Φόβος για αρνητικές συνέπειες της 
αναφοράς σε άλλους: πρόστιμα 
σε συναδέλφους ή ιδιοκτήτες 
διαμερισμάτων, ή δίωξη για 
αδικήματα τρίτων

• Προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες 
και γενική δυσπιστία απέναντι στην 
αστυνομία



Επαφές με 
την αστυνομία

Η αστυνομική παρακολούθηση, καθώς και η σκιαγράφηση με βάση 
το φύλο και τη φυλή είναι καθημερινή πραγματικότητα για πολλές 
σεξεργάτριες, ειδικά για μετανάστριες, τρανς και σεξεργάτριες 
που δουλεύουν στο δρόμο, καθώς και για σεξεργάτριες που δεν 
είναι λευκές. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήρθαν σε επαφή 
με την αστυνομία κατά τη διάρκεια ελέγχων ταυτότητας (57%), 
ακολουθούμενη από ελέγχους διαμονής (30%), γεγονός που δείχνει 
υψηλά επίπεδα επιτήρησης και σκιαγράφησης που επηρεάζουν την 
κοινότητα. Η στοχοποίηση των σεξεργατριών δεν συμβαίνει μόνο 
στους χώρους εργασίας τους, αλλά και εκτός αυτών, όπως φαίνεται 
από τις διάφορες περιπτώσεις που συλλέχθηκαν. Ως αποτέλεσμα, 
πολλές μετανάστριες σεξεργάτριες φοβούνται να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια και τους χώρους εργασίας τους. Αυτή η παρενόχληση από την 
αστυνομία συνήθως οδηγεί σε πλήρη απώλεια εμπιστοσύνης στον 
θεσμό της.

Εικόνα 9. Περιπτώσεις όπου σεξεργάτρια 
αντιμετώπισε την αστυνομία 
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Η αστυνόμευση με επηρεάζει πάρα πολύ, γιατί αν με μάθουν, θα αρχίσουν 
να με ακολουθούν οπουδήποτε, θα με σταματάνε χωρίς λόγο, θα ζητούν 
την ταυτότητά μου. Απλά και μόνο επειδή ξέρουν ότι είμαι σεξεργάτρια 
κι έχω ξαναβρεθεί στο αστυνομικό τμήμα. Δεν αισθάνομαι ασφαλής 
να περπατάω στο δρόμο με την οικογένειά μου, τη μητέρα μου, γιατί σε 
οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, η αστυνομία μπορεί να με σταματήσει, 
να ζητήσει την ταυτότητά μου και να με εκθέσει για το επάγγελμά μου 
και πολλά άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, δεν έχω καμία προστασία. 
Φοβάμαι να πάω στο αστυνομικό τμήμα και να αναφέρω ένα περιστατικό 
γιατί ξέρω ότι οι αστυνομικοί θα χρησιμοποιούν ανδρικές αντωνυμίες, θα 
ακυρώσουν την ταυτότητα φύλου μου, δεν θα με πάρουν σοβαρά και θα 
με αντιμετωπίσουν με αδιαφορία. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο που 
επηρεάζει την προσωπική μου ζωή καθημερινά.

Σεξεργάτρια, Ρουμανία

Οι άλλες πιο διαδεδομένες περιπτώσεις επαφής με την αστυνομία σχετίζονται με 
την αναζήτηση βοήθειας (24%), την αναφορά εγκλημάτων (22,5%), τη συνέντευξη 
ως θύμα (21%), τις αστυνομικές επιδρομές (21%) και τις αστυνομικές ενέργειες που 
αποσκοπούν στη διατήρηση της δημόσιας τάξης (16%). 

Πήγα μια φορά στο Chateau Rouge για 
να ψωνίσω τρόφιμα. Όταν βγήκα από το 
κατάστημα, ήρθε η αστυνομία. ‘Τα χαρτιά 
σας, κυρία’ μου είπαν. Τους είπα ότι δεν 
είχα έγγραφα. Με έβαλαν στο αστυνομικό 
όχημα και πήγαμε κατευθείαν στο τμήμα. 
Με πήγαν στο Cité (Αστυνομία του Παρισιού) 
και με έβαλαν σε στρατόπεδο κράτησης. 
Σκέφτηκα το πόσο αστραπιαία έγιναν όλα. Γι 
‘αυτό δεν θέλω να πηγαίνω στο αστυνομικό 
τμήμα, ανεξάρτητα τον λόγο. Προσέλαβα 
έναν ιδιωτικό δικηγόρο. Τον πλήρωσα. 
Έμεινα σχεδόν τέσσερις μέρες. Προσοχή 
στην αστυνομία. Ειδικά στο Παρίσι, γιατί με 
παρενόχλησαν. Είναι δύσκολοι πολύ.

Σεξεργάτρια, Γαλλία

Έχω τακτικά ελέγχους 
ταυτότητας. Αυτό 
παρεμποδίζει τη δουλειά 
μου, καθώς πρέπει να 
σταματάω να εργάζομαι 
και να ακολουθώ τους 
αστυνομικούς στο τμήμα 
αρκετές φορές την ημέρα. 
Αυτό μου ασκεί μεγάλη 
πίεση, τόσο ψυχολογική 
όσο και οικονομική, διότι 
έτσι δουλεύω λιγότερες 
μέρες και νιώθω ότι με 
αντιμετωπίζουν σαν 
εγκληματία.

Σεξεργάτρια, Ελλάδα

Σεξεργάτρια, Ηνωμένο Βασίλειο

Η εμπειρία 
από την αστυνομία 
δεν ήταν καλή διότι 

εισέβαλε στις εγκαταστάσεις 
εξαιτίας δύο τηλεφωνημάτων 

που ήταν φάρσες. Η αστυνομία 
ήταν αγενής και μας έκανε 

ερωτήσεις σχετικά με το πόσους 
πελάτες βλέπουμε και πόσο 

χρεώνουμε. Μας απείλησαν επίσης 
με κλείσιμο, παρ’ όλο που λένε ότι 

ανησυχούν για γυναίκες που 
είναι ανήλικες ή θύματα 

trafficking. Τίποτα δεν 
βρέθηκε.
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Οι αστυνομικές επιδρομές στο πλαίσιο μέτρων κατά του trafficking - όπως φαίνεται 
στο παραπάνω παράδειγμα - μπορεί να οδηγήσουν σε έξωση εργαζομένων, από 
το σπίτι ή τους χώρους εργασίας τους, στους δρόμους όπου η έκθεσή τους στη βία 
μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη. 

Εννέα στις δέκα χώρες από τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων δεν τιμωρούν την 
πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών, αλλά ποινικοποιούν, σε διαφορετικό βαθμό, την 
προσέλκυση, τη διατήρηση οίκων ανοχής ή / και την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών. 
Νόμοι που δεν αφορούν τη σεξεργασία, όπως οι κανονισμοί κυκλοφορίας, οι 
κανονισμοί που σχετίζονται με τη δημόσια ηθική και τη δημόσια τάξη ή μικρά 
αδικήματα, αποδεικνύεται ότι επίσης χρησιμοποιούνται συνήθως κατά των 
σεξεργατριών.  
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Ο ίδιος αστυνομικός, ο οποίος με γνώριζε ονομαστικά, με 
συνελάμβανε κάθε φορά. Η αστυνομία με έχει σταματήσει 
σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Την πρώτη φορά που με 
συνέλαβαν, παραδέχτηκα πως ήμουν ένοχη επειδή ήμουν 
απελπισμένη κι ήθελα να φύγω από το αστυνομικό τμήμα 
γιατί την επόμενη μέρα θα επέστρεφα στη Ρουμανία για να 
δω το παιδί μου. Μετά τη δεύτερη φορά, με τη βοήθεια της 
συλλογικότητας ECP, αγωνίστηκα και κέρδισα εναντίον των 
κατηγοριών για προσέλκυση και τριγύρισμα στην περιοχή. 
Με συνέλαβαν ενώ περπατούσα στο δρόμο με μια φίλη κι η 
αστυνομία χρησιμοποίησε το γεγονός ότι η φίλη μου είχε 
πάνω της προφυλακτικά. Η αστυνομία με ρώτησε εάν παίρνω 
ναρκωτικά, αν πίνω ή αν έχω προβλήματα ψυχικής υγείας. 
Ενημερώθηκα ότι η σύλληψη μπορεί να μην είναι νόμιμη 
επειδή η αστυνομία δεν είχε εκδώσει δύο προειδοποιήσεις 
όπως απαιτείται, κι η ECP μου βρήκε δικηγόρο.

Σεξεργάτρια, Ηνωμένο Βασίλειο

Η εικόνα 10 παρουσιάζει τις αντιλήψεις των σεξεργατριών για τις εμπειρίες τους με 
την αστυνομία. Αν και 17 ερωτηθέντες (36%) αναφέρουν μόνο αρνητικές εμπειρίες, 
14 ερωτηθέντες (29%) ισχυρίστηκαν ότι είχαν μόνο θετική εμπειρία, ενώ 11 
ερωτηθέντες (23%) ανέφεραν τόσο θετικές όσο και αρνητικές εμπειρίες. 

Εικόνα 10. Αξιολόγηση εμπειριών με την αστυνομία
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν οι σεξεργάτριες αξιολόγησαν την εμπειρία 
τους με την αστυνομία ως «θετική», τόνισαν τη συμπάθεια και την κατανόηση ενός 
μεμονωμένου αστυνομικού και τη συνοδεία των ΜΚΟ όταν πλησίαζαν τις αρχές για 
να αναφέρουν εγκλήματα.

Σεξεργάτρια, Ολλανδία

Πιστεύω 
ότι μου φέρθηκαν 
καλύτερη από ό, 

τι περίμενα, γιατί η 
αστυνομία ήρθε μαζί με 

άτομα από την (Ολλανδική 
Ένωση για τα άτομα που 

εργάζονται στο σεξ) 
PROUD. Γι ‘αυτό με 

πλησίασαν με πιο πολύ 
σεβασμό.

Ορισμένοι ερωτηθέντες εξέφρασαν 
τις ανησυχίες τους σχετικά με τον 
τρόπο που αντιμετωπίστηκαν και 
τρομοκρατήθηκαν από τις αρχές. 
Τα ακόλουθα δύο παραδείγματα 
από την Ολλανδία, όπου η 
σεξεργασία είναι ελεγχόμενη, 
επισημαίνουν το γεγονός ότι 
οι σεξεργάτριες παραμένουν 
στιγματισμένες λόγω της εργασίας 
τους, γεγονός που επηρεάζει 
τη μεταχείριση τους από την 
αστυνομία. 

Σεξεργάτρια, Ολλανδία

Η 
αστυνομία με 

έκανε να νιώσω 
σαν θύμα. Όταν η 

αστυνομία ελέγχει 
τον χώρο, μου δίνει 
την αίσθηση ότι με 

αντιλαμβάνεται 
σαν παιδί.

Σεξεργάτρια, Ολλανδία

Με 
αντιμετώπισαν 

σαν θύμα. Με έκαναν 
να νιώθω σαν να 

είμαι θύμα, ειδικά όταν 
άτομα από την αστυνομία 
ρωτούσαν τον άντρα μου 

γιατί μου επέτρεψε να 
γίνω σεξεργάτρια, λες 

κι ήμουν ιδιοκτησία 
του.

Η ακόλουθη υπόθεση απεικονίζει το πώς χρησιμοποιούνται οι νόμοι για το 
σεξ, που ποινικοποιούν τους πελάτες και τη διατήρηση οίκων ανοχής, για την 
παραγωγή «θυμάτων» και διώκουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων εάν αυτά νοικιάζονται 
σε σεξεργάτριες. Τέτοιες ποινικές κατηγορίες μπορούν στη συνέχεια να 
αντικατοπτρίζονται στα στατιστικά στοιχεία και να παρουσιάζονται ως «ιστορίες 
επιτυχίας» για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Αυτοί οι νόμοι 
επηρεάζουν δυσμενώς τις σεξεργάτριες κι επιδεινώνουν την ευαλωτότητά τους 
στην έλλειψη στέγης μέσω εξώσεων από τα σπίτια τους. Αυτό έχεις αποτέλεσμα, 
από τους καθιερωμένους χώρους εργασίας τους να ωθούνται τους στους δρόμους.



Η αστυνομία ήρθε με την ιδέα ότι είμαστε θύματα κάποιου 
προαγωγού. Μας πήγαν στο τμήμα για συνέντευξη, κι η 
αστυνομία ήθελε να φύγουμε από το διαμέρισμα. Για 
αυτούς είναι αδίκημα το γεγονός ότι η ιδιοκτήτρια μας 
άφησε να εργαστούμε στο διαμέρισμά της... Εκβιάζουν 
το άτομο που μας ενοικίασε το διαμέρισμα, γιατί αν 
δεν μας ζητούσε να φύγουμε, θα της έκαναν δίωξη για 
ψευδείς κατηγορίες. Αυτοί που βλάπτονται όμως είμαστε 
εμείς. Ο ιδιοκτήτης θα βρει κάποιον άλλο ενοικιαστή με 
ένα κανονικό συμβόλαιο, κι η αστυνομία θα έχει κάνει τη 
δουλειά της. Μας χρησιμοποιούν για να φέρουμε εμείς 
το φορτίο της προαγωγής. Αυτό δεν είναι αλήθεια , δεν 
έχουμε βιώσει ποτέ κακοποίηση από την ενοικιάστρια. 
Το μόνο θέμα είναι ότι μας ενοικίασε το σπίτι χωρίς 
συμφωνία ενοικίασης. Έτσι, πιστεύουν ότι ο ιδιοκτήτης 
μάς εκμεταλλεύεται και παίρνει τα χρήματά μας.

Σεξεργάτρια, Γαλλία
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FΗ εικόνα 11 παρακάτω δείχνει διάφορες περιπτωσεις αρνητικών εμπειριών 
που είχαν οι σεξεργάτριες με την αστυνομία.

Τα στερεότυπα, το στίγμα και η προκατάληψη κατά του φύλου έχουν εκτεταμένες 
συνέπειες στην πρόσβαση των σεξεργατριών στη δικαιοσύνη και μπορούν να 
αποθαρρύνουν τις σεξεργάτριες από το να πλησιάσουν την αστυνομία ενώ 
ζητούν βοήθεια. Οι παρακάτω περιπτώσεις δείχνουν ότι η αστυνομία υιοθετεί 
συχνά άκαμπτα πρότυπα σχετικά με το τι θεωρούν κατάλληλη συμπεριφορά 
για τις γυναίκες, κι ότι αντιμετωπίζει εκείνες που δεν συμμορφώνονται με τους 
γενικούς κανόνες φύλου με εξευτελιστικό και ταπεινωτικό τρόπο. Είναι επίσης 
προφανές από τις συνεντεύξεις ότι ο σεξισμός, η προκατάληψη, ο ρατσισμός και 
η τρανσφοβία εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστη συμπεριφορά πολλών 
αστυνομικών με τους οποίους αλληλεπιδρούν οι μετανάστριες.



Σε ένα άλλο περιστατικό, ένας αστυνομικός κατέσχεσε προφυλακτικά, μια 
πρακτική που έχει καταδικαστεί από πολλές ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.22

Στο δείγμα της συλλογής στοιχείων, τέσσερις ερωτηθέντες ανέφεραν ότι είχαν 
υποστεί σεξουαλική επίθεση από αστυνομικούς. Ωστόσο, αυτοί οι ερωτηθέντες 
δεν παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις περιπτώσεις βίας, 
επομένως η περαιτέρω έρευνα πρέπει να επικεντρωθεί στη σεξουαλική βία που 
διαπράχθηκε από αστυνομικούς κατά των σεξεργατριών.

22)  Δες για παράδειγμα: M McLemore et al., Σεξεργάτριες σε κίνδυνο: Τα προφυλακτικά 
αποτελούν απόδειξη πορνείας σε τέσσερις πόλεις των ΗΠΑ, Human Rights Watch, 19 Ιουλίου 
2012, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0712ForUpload_1.pdf; A Shields, 
Criminalizing Condoms: Πώς οι πρακτικές αστυνόμευσης θέτουν σε κίνδυνο σεξεργάτριες 
και υπηρεσίες για HIV στην Κένυα, τη Ναμίμπια, τη Ρωσία, τη Νότια Αφρική, τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και τη Ζιμπάμπουε, Open Society Foundations, Ιούλιος 2012, 
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-
afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf. 35

Όταν με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, 
έλεγαν: ‘Πουτάνα! Πουτάνα! Πουτάνα!. 
Του΄ς ρώτησα τι είπαν και μου απάντησαν: 
‘Είσαι πόρνη, δουλεύεις στο Chateau Rouge, 
σε ξέρω, σε ξέρω!’. Ήταν σοκαριστικό! 
Φώναζαν! Όταν τους ρώτησα αν 
μπορούσα να πάω στην τουαλέτα, μου 
είπαν ότι δεν υπάρχει, πως έπρεπε να 
περιμένω μέχρι να φτάσω στο κέντρο 
κράτησης μεταναστών. ‘Εντάξει, κανένα 
πρόβλημα. Χρειάζομαι το τηλέφωνό μου’ 
είπα. Με ρώτησαν γιατί το ήθελα. Δεν 
είχα το κινητό μου για να τηλεφωνήσω 
στην οικογένειά μου και να τους πω ότι 
συνελήφθηκα. Είπα στο δικηγόρο ότι η 
κατάσταση ήταν πολύ άσχημη, ότι όταν σε 
κρατούν δεν σου δίνουν το τηλέφωνό σου. 
Ήταν απερίγραπτα αγενείς απέναντι μάς.

Σεξεργάτρια, Γαλλία

Συνολικά, είχα αρνητικές 
εμπειρίες με την αστυνομία: 
συνέχισαν να ακυρώνουν 
την ταυτότητα φύλου 
μου, συνέχισαν να έχουν 
ταπεινωτικό τόνο και 
συμπεριφορά απέναντί μου. 
Η αστυνομία επέμενε να μου 
κάνει ερωτήσεις που δεν 
είχαν καμία σχέση με την 
αναφορά του περιστατικού 
κλοπής. Οι ερωτήσεις ήταν 
παρεμβατικές, σχετίζονταν 
με την ταυτότητα φύλου 
μου, τι είδους υπηρεσίες 
προσφέρω, εάν οι πελάτες 
μου είναι ενεργοί ή παθητικοί 
και ούτω καθεξής.

Σεξεργάτρια, Ρουμανία

Μου απευθύνονταν με ανδρικές αντωνυμίες, με ρώτησαν 
αν έχω πέος, και ούτω καθεξής. Όταν σε μεταφέρουν 
στο τμήμα για δακτυλικά αποτυπώματα, απλώς σε 
παίρνουν από το δρόμο, παίρνουν το πορτοφόλι σου, 
το κινητό σου, τα πάντα, και σε κλειδώνουν σε ένα 
κελί με άλλους κρατούμενους. Κατάσχεσαν όλα μου τα 
προφυλακτικά, όχι τα χρήματά μου. Συνήθως παίρνουν 
τα προφυλακτικά για να σε κάνουν να σταματήσεις να 
εργάζεσαι. Ωστόσο, εγώ πήγαινα αμέσως κι αγόραζα 
καινούργια. Παρ’ όλα αυτά συνέχισαν να το κάνουν 
ούτως ή άλλως, περισσότερο ως ένδειξη περιφρόνησης 
και ασέβειας. Ήταν πολύ ασεβείς απέναντί μου επειδή 
ήταν επίσης Ρουμάνοι και «τσιγγάνοι». Η αστυνομία είναι 
η ίδια παντού, δεν είναι διαφορετικά στη Ρουμανία.

Σεξεργάτρια από τη Ρουμανία που δουλεύει στην Ιταλία

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0712ForUpload_1.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf
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Οι απόψεις των σεξεργατριών για την 
αστυνόμευση 
Οι σεξεργάτριες αντιμετωπίζουν βία λόγω του στίγματος που σχετίζεται με τη 
σεξεργασία, την εκτεταμένη ποινικοποίησή της, τη φτώχεια ή / και λόγω διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλής, HIV, χρήσης ναρκωτικών ή άλλων παραγόντων. Ωστόσο, τα 
δεδομένα για τα συγκεκριμένα μοτίβα αυτής της διατομεακής βίας που στοχεύει 
τις κοινότητες σεξεργατριών/των στην Ευρώπη είναι λιγοστά, και είναι ακόμη πιο 
λίγα σχετικά με τις εμπειρίες των μεταναστριών σεξεργατριών για αναζήτηση 
δικαιοσύνης κι υποστήριξης.

Όπως δείχνει αυτή η έκθεση, ένας κρίσιμος παράγοντας για την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη είναι η σχέση με την αστυνομία. Για τις (χωρίς έγγραφα) 
μετανάστριες σεξεργάτριες, αυτή η σχέση είναι συχνά αντιφατική καθώς 
θεωρούνται εγκληματίες που παραβιάζουν τους νόμους για τη μετανάστευση και 
τη σεξεργασία, αντί να θεωρούνται θύματα όταν υφίστανται περιστατικά βίας 
και κακοποίησης. Παρ’ όλο που μεμονωμένοι αστυνομικοί μπορούν να παρέχουν 
κάποια υποστήριξη σε όσα άτομα υπέστησαν εγκλήματα, όπως φαίνεται από 
αρκετές μαρτυρίες σεξεργατριών/τών σε αυτήν την έκθεση, δεν μπορούν να 
αντισταθμίσουν τις αποτυχίες των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης που είναι 
γενικά προκατειλημμένα εναντίον των γυναικών, των τρανς και non binary ατόμων, 
των μεταναστριών/τών, των ατόμων με αναπηρία, των φτωχών ατόμων κι αυτών 
που ανήκουν στην εργατική τάξη, των μαύρων και έγχρωμων..

Στην παρούσα μελέτη, οι ερωτηθέντες έδωσαν πολύ διαφορετικές απαντήσεις 
σχετικά με τις εμπειρίες τους με την αστυνομία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή 
επηρεάζει τη ζωή τους, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, ιδίως τα νομικά 
πλαίσια που σχετίζονται με τη σεξεργασία και τη μετανάστευση στις αντίστοιχες 
χώρες τους. Οι απαντήσεις δείχνουν μια κοινή συμφωνία ότι η αστυνομία πρέπει να 
ανταποκρίνεται περισσότερο στις αναφορές των σεξεργατριών και πρέπει να είναι 
πιο υπεύθυνη για την προστασία των σεξεργατριών από τη βία και το έγκλημα. 

Σεξεργάτρια, Ιταλία

Αν και 
είναι δύσκολο 

για ένα άτομο που 
εργάζεται στο σεξ να 

εμπιστευτεί την αστυνομία, η 
αστυνόμευση είναι σημαντική 

και απαραίτητη, καθώς η 
επιβολή του νόμου μπορεί 

να προστατεύσει τις 
σεξεργάτριες/τες και 

τελικά να εντοπίσει τα 
θύματα trafficking.

Σεξεργάτρια, Βέλγιο

Οι μπάτσοι 
δεν έρχονται 

γρήγορα επειδή λένε 
πως δεν είναι αρκετοί. 

Επίσης, νομίζω, φοβούνται 
τις συμμορίες. Ένα από 
τα πρώτα ερωτήματά 

τους όταν τους καλούν οι 
σεξεργάτριες/ες είναι 

αν ο δράστης είναι 
Μαροκινός ή 
Αφρικανός.
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Στο Βέλγιο, την πρώτη μου μέρα, μπήκα στη βιτρίνα για 
μιάμιση ώρα όταν ο ιδιοκτήτης μας είπε να βγούμε γιατί 
είχε έρθει η αστυνομία. Όμως οι αστυνομικοί δε μίλησαν 
μαζί μας, μίλησαν μόνο με τον ιδιοκτήτη στα γαλλικά ή 
τα φλαμανδικά. Δεν μου ζήτησαν την ταυτότητά μου και 
τα έγγραφά μου, έπρεπε να τα δώσω στον ιδιοκτήτη και 
αυτός τα έδειξε στον αστυνομικό. Μας είχαν πει ότι η 
αστυνομία μπορεί να ελέγξει τα δωμάτια και το μέρος ανά 
πάσα στιγμή, αλλά δεν μπορεί να κοιτάξει τα πορτοφόλια 
μας, οπότε μας ζήτησαν πολύ αυστηρά να βάλουμε τα 
προφυλακτικά εκεί... Ήξεραν τα παραθυράκια. Ήταν 
μια αρκετά τρομακτική σκέψη. Δεν είχα καμία ευκαιρία 
να μιλήσω με την αστυνομία παρά μονάχα μέσω του 
ιδιοκτήτη. Αν υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, δεν θα 
μπορούσα να ζητήσω βοήθεια, δεν θα μπορούσα να 
μιλήσω ιδιαιτέρως με την αστυνομία.

Σεξεργάτρια, Ουγγαρία

Η Διαχειριζόμενη Προσέγγιση στο Λιντς 
(Ηνωμένο Βασίλειο)

Η Διαχειριζόμενη Προσέγγιση είναι ο όρος που 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εταιρική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση θεμάτων που 
σχετίζονται με την σεξεργασία στο δρόμο, στο Λιντς. Η 
Διαχειριζόμενη Προσέγγιση ιδρύθηκε ως απάντηση στα 
μακροχρόνια ζητήματα της σεξεργασίας στο δρόμο, 
που επηρέαζε το Χόλμπεκ και τη γύρω περιοχή για πάνω 
από μια δεκαετία. Αυτό, μαζί με τις ανησυχίες για την 
ευαλωτότητα και την ασφάλεια των γυναικών που πωλούν 
σεξ στο δρόμο, ήταν που οδήγησε στην παρουσίαση 
της Διαχειριζόμενης Προσέγγισης το 2014.23 Πέντε 
χρόνια αργότερα, το 2019, η ομάδα του Πανεπιστημίου 
του Χάντερσφιλντ ανέλαβε να διερευνήσει πόσο 
αποτελεσματική ήταν η διαχειριζόμενη προσέγγιση της 
πόλης. Η ανάλυση έδειξε ότι οι σεξεργάτριες/τες, αυτοί 
που ασκούσαν συναφή επαγγέλματα κι η αστυνομία 
θεώρησαν «αδιαμφισβήτητα» ότι το σχέδιο βελτίωσε 
την υγεία και την ασφάλεια των σεξεργατριών/τών. Τα 
χρόνια δυσπιστίας για τις αρχές αντικαταστάθηκαν από 
μια νέα προθυμία μεταξύ των σεξεργατριών/τών του 
Χόλμπεκ να αναφέρουν τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν 
εναντίον τους. Τα στοιχεία από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Λιντς δείχνουν ότι η αναφορά εγκλημάτων που 
αφορούν βία προς τις σεξεργάτριες/τες του δρόμου είχε 
υπερδιπλασιαστεί από τότε που υιοθετήθηκε αυτή η 
προσέγγιση.24

23)   Safer Leeds, Managed Approach in Leeds, Δημοτικό Συμβούλιο του Leeds, χωρίς ημερομηνία, 
https://www.leeds.gov.uk/saferleeds/managed-approach. 
24)  G Morris, «Η θετική κριτική για το Red Light Zone του Λιντς λέει ότι η διαχειριζόμενη προσέγγιση 
πρέπει να συνεχιστεί», Yorkshire Evening Post, 10 Ιούλιος 2020, https://www.yorkshireeveningpost.
co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-
continue-2909540.

https://www.leeds.gov.uk/saferleeds/managed-approach
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540


Πολλές από τις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες δείχνουν ότι οι 
σεξεργάτριες αποφεύγουν σκόπιμα την επαφή με την αστυνομία. Οι πολιτικές 
που οδηγούν τις σεξεργάτριες να κρυφτούν από την αστυνομία επιδεινώνουν 
την ευαλωτότητά τους στη βία, καθώς τις κρύβουν από το κοινό, τις εμποδίζουν 
στον έλεγχο των πελατών, τις οδηγούν σε βιαστικές διαπραγματεύσεις και δεν τις 
επιτρέπουν να συνεργάζονται για την ασφάλειά τους. Τα ακόλουθα παραδείγματα 
δείχνουν τις βλαβερές συνέπειες που έχει η υπερβολική αστυνόμευση στην 
σεξεργασία και την εγγενή έλλειψη ευθύνης της αστυνομίας στις κοινότητες των 
σεξεργατριών/των.
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Σεξεργάτρια, Ιρλανδία

Δεν είχα 
υποστήριξη από την 

αστυνομία. Δεν με πήραν 
στα σοβαρά. Ένιωσα σαν να 

ήμουν ένα παιχνίδι. Ένιωσα ότι ήταν 
διεφθαρμένοι. Όλο αυτό επηρεάζει 

τόσο πολύ τη ζωή μου που δεν μπορώ 
καν να το περιγράψω. Όλη μου η ζωή 

επηρεάζεται από την αστυνόμευση κι από 
το  πόσο αποτρόπαια είναι η μεταχείριση 

τους προς τις σεξεργάτριες. Το μόνο 
που κάνει η αστυνομία είναι να μου 

δημιουργεί ανασφάλεια και φόβο. Το να 
μιλάω για το πώς με επηρεάζει αυτό 

είναι σχεδόν αστείο όταν όλη μου 
η ζωή είναι διαποτισμένη από 

την κακή αστυνόμευση.

Σεξεργάτρια, Ηνω
μένο Βασίλειο

Έπρεπε 
να μετακομίσω 

πολλές φορές εξαιτίας της 
αστυνομίας που με συνελάμβανε 

και με παρενοχλούσε. Προσπάθησα να 
συνεργαστώ με μια φίλη μου στο δρόμο, 

αλλά η αστυνομία μας είχε στοχοποιήσει. 
Δεν μπορούσα να βρω δικαιοσύνη για τις 

απειλές βίας που δεχόμουν, οπότε έπρεπε 
να αντιμετωπίσω την κατάσταση μόνη μου 
και να μετακομίσω σε μια περιοχή που δεν 

ήξερα τόσο καλά. Γνωρίζω πολλές γυναίκες 
που τις έχουν απειλήσει με απέλαση λόγω 
αυτής της εργασίας. Έχω βοηθήσει μέσω 

μεταφράσεων γυναίκες που θέλουν 
να ασκήσουν έφεση στις επιστολές 
απέλασής τους, και που θέλουν να 

δηλώσουν ότι η σεξεργασία 
είναι δουλειά.



Ο «Οδηγός σεξεργασίας» του Συμβουλίου των Αρχηγών της 
Εθνικής Αστυνομίας,25 που εισήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
παρέχει πρακτικές συμβουλές στους αστυνομικούς της πρώτης 
γραμμής που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με την 
σεξεργασία. Οι οδηγίες αναγνωριζουν τον περίπλοκο χαρακτήρα 
της σεξεργασίας και της πορνείας, και στοχεύουν να δώσουν 
προτεραιότητα στην ασφάλεια και να αντιμετωπίσουν τα 
ευάλωτα σημεία των σεξεργατριών. Ο οδηγός ενθαρρύνει, επίσης, 
τους αστυνομικούς να οικοδομήσουν σχέσεις και κατανόηση 
με τις κοινότητες των σεξεργατριών/τών. Ως εκ τούτου, οι 
οδηγίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα καλό παράδειγμα 
επίσημης πολιτικής που διέπει την αστυνόμευση σε σχέση με την 
σεξεργασία. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι μαρτυρίες από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η εισαγωγή των οδηγιών δεν εφαρμόστηκε σωστά. Αυτό 
επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την ανάγκη όχι μόνο να εισαχθούν 
εσωτερικές πολιτικές, αλλά και να λογοδοτήσουν οι αστυνομικοί 
για τυχόν κακή συμπεριφορά και κακομεταχείριση. Η έλλειψη 
λογοδοσίας διαταράσσει την εμπιστοσύνη της κοινότητας στην 
αστυνομία και προάγει τη δυσαρέσκεια. Η εκπαίδευση για την 
ευαισθητοποίηση των αστυνομικών και τη συναίσθηση σχετικά 
με τα δικαιώματα των σεξεργατριών, και για τη βία κατά των 
σεξεργατριών ως βία που βασίζεται στο φύλο, θα μπορούσε να 
λειτουργήσει συμπληρωματικά στις πολιτικές που θέτουν ως 
προτεραιότητα την ασφάλεια των σεξεργατριών, αλλά μπορεί 
να κάνουν λίγα αν υπάρχει έλλειψη λογοδοσίας της αστυνομίας 
προς τις κοινότητες που στοχεύουν να εξυπηρετήσουν.

Οι ακόλουθες μαρτυρίες αντικατοπτρίζουν τις αντιλήψεις των μεταναστριών 
σεξεργατριών σχετικά με την αστυνόμευση. Για πολλές μετανάστριες/τες που 
εργάζονται στο σεξ, η αστυνόμευση αποτελεί υψηλό κίνδυνο για κράτηση κι 
απέλαση, και σχεδόν πάντα θεωρείται αρνητική.

25)   ACC D Vajzovic, Εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την σεξουαλική εργασία και την πορνεία, 
Συμβούλιο Αρχηγών της Εθνικής Αστυνομίας (NPPC), Ιανουάριος 2019, http://library.college.police.uk/
docs/appref/Sex-Work-and-Prostitution-Guidance-Jan-2019.pdf. 

Σεξεργάτρια, Ελλάδα

Στην 
Ελλάδα, οι 

σεξεργάτριες/τες 
που δουλεύουν στο δρόμο 
είναι παράνομες/οι. Πολύ 

συχνά συλλαμβάνονται από 
την αστυνομία, πηγαίνουν στο 

δικαστήριο και πληρώνουν 
πρόστιμα. Μερικές φορές δεν 

συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια 
της εργασίας, αλλά μόνο επειδή 

οι αστυνομικοί γνωρίζουν 
ότι είναι σεξεργάτριες/

ες.
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Η ολλανδική πολιτική «Free In, Free Out»

Αυτή η πολιτική επιτρέπει στους μετανάστες με παράνομο 
καθεστώς να εισέλθουν σε ένα αστυνομικό τμήμα για να 
αναφέρουν ένα έγκλημα, είτε ως θύμα είτε ως μάρτυρας, 
και διασφαλίζει ότι θα τους επιτραπεί να φύγουν 
ελεύθερα χωρίς να συλληφθούν ή να τεθούν υπό κράτηση. 
Αυτή η πολιτική ξεκίνησε αρχικά ως μέρος ενός τοπικού 
πιλοτικού προγράμματος που ξεκίνησε από την αστυνομία 
του Άμστερνταμ (Δήμος του Zuidoost), σε συνεργασία με 
τοπικούς οργανισμούς στήριξης μεταναστών. Αργότερα, 
εφαρμόστηκε και σε άλλους ολλανδικούς δήμους. Τελικά, 
η πρακτική αναγνωρίστηκε επισήμως ως μέρος της 
επίσημης εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ για τα θύματα 
στην Ολλανδία, κι εισήχθη ως εθνική πολιτική το 2015. 
Ωστόσο, αυτή η πολιτική δεν έχει κωδικοποιηθεί επισήμως 
στην εθνική νομοθεσία - αναφέρεται μόνο ως επίσημο 
«επεξηγηματικό υπόμνημα» - και στην πράξη, αναφέρεται 
απλώς ως «συμφωνία κυρίων». 26

Ομάδες σεξεργατριών σε ολόκληρη την ήπειρο ακολουθούν χιλιάδες 
στρατηγικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας με βάση το φύλο, 
κατά των κοινοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που εργάζονται 
με την αστυνομία. Ορισμένες οργανώσεις, όπως η SZEXE (Ένωση Ουγγρικών 
Σεξεργατριών/τών), έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικό κι ενημερωτικό υλικό για τους 
αστυνομικούς ώστε να γνωρίζουν καλύτερα το νομικό πλαίσιο και τις ασάφειες 
κατά την επιβολή νόμων, ενώ άλλες οργανώσεις όπως η ένωση STRASS κάνουν 

26)  R Timmerman, A Leerkes, και R Staring, Ασφαλής αναφορά εγκλήματος για μετανάστες με 
παράτυπη κατάσταση στην Ολλανδία, COMPAS και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Σεπτέμβριος 
2019, https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf. 40

Η αστυνόμευση, ανεξάρτητα τον 
λόγο, δεν είναι καθόλου καλή. Η 
αστυνομία δεν πιστεύει ποτέ τις 
σεξεργάτριες, ακόμα κι αν έχουν 
χαρτιά. Είναι ακόμη πιο δύσκολο εάν 
οι σεξεργάτριες δεν έχουν έγγραφα 
διότι γίνονται διακρίσεις. Ακόμα και 
σε περιπτώσεις όπου οι σεξεργάτριες 
είναι θύματα επιθετικών πελατών, η 
αστυνομία δεν τις πιστεύει σχεδόν 
ποτέ. Αν και στην πατρίδα μου η 
διαφθορά και η ανασφάλεια είναι 
ανεξέλεγκτες, οι μετανάστριες 
σεξεργάτριες στην Ιταλία βιώνουν 
διακρίσεις. Αισθάνομαι πολύ πιο 
ασφαλής που ζω στην Ιταλία, αλλά 
γνωρίζω  ότι υπάρχουν πολλές διακ
ρίσεις.                           

Σεξεργάτρια, Ιταλία

Η αστυνόμευση είναι αρνητική 
για τις μετανάστριες 
σεξεργάτριες που βρίσκονται 
σε παράτυπη κατάσταση. Αυτή 
η κατάσταση τις οδηγεί στο να 
μη βγαίνουν έξω και να ζουν 
με τον φόβο της απέλασης. Τα 
τρανς άτομα είναι αυτά που 
επηρεάζονται πιο πολύ απ’ όλα. 
Στις μεγάλες πόλεις, η αστυνομία 
τα σταματάει για να ελέγξει τα 
χαρτιά τους. Οι μετανάστριες 
σεξεργάτριες που βρίσκονται 
σε παράτυπη κατάσταση, δεν 
υποβάλλουν αναφορά επειδή 
φοβούνται την απέλαση. Αυτό 
τις κάνει να μην αναφέρουν 
ληστείες ή επιθέσεις.

Σεξεργάτρια, Ιταλία

https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf
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διαμαρτυρίες για να τονίσουν τις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται 
προκειμένου να συμπεριληφθεί η ασφάλεια των σεξεργατριών/τών και των 
μεταναστριών/τών στις διαδικασίες αστυνόμευσης και μετανάστευσης. Οι 
αποκλίσεις μεταξύ των επίσημων πολιτικών και της πραγματικής τους εφαρμογής 
έχουν επίσης εντοπιστεί από τη ΜΚΟ National Ugly Mugs που εδρεύει στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, που εργάζεται για τη βελτίωση της ασφάλειας των σεξεργατριών και 
διευκολύνει την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Όπως εντοπίστηκε από το National 
Ugly Mugs, η ανάπτυξη ανταλλαγών γνώσης όπου τόσο οι αστυνομικοί όσο και 
οι σεξεργάτριες μπορούν να συζητήσουν τον αντίκτυπο της πολιτικής και της 
πρακτικής, είναι ο καλύτερος τρόπος εξέλιξης.27

Η συνεργασία μεταξύ των σεξεργατριών και της 
αστυνομίας στη Νέα Ζηλανδία οδήγησε στη δημιουργία 
ενός οδηγού που βοηθάει τα άτομα που εργάζονται στη 
βιομηχανία του σεξ να δράσουν μετά από μία σεξουαλική 
επίθεση. Τι να κάνετε: Ένας οδηγός για τις σεξεργάτριες/
τες που έχουν βιώσει σεξουαλική επίθεση, πιστεύεται ότι 
είναι το πρώτο φυλλάδιο του είδους του παγκοσμίως. Το 
φυλλάδιο παρέχει συμβουλές για το τι θα μπορούσαν να 
κάνουν οι σεξεργάτριες αμέσως μετά την επίθεση, πώς να 
υποστηρίξουν άλλα άτομα που έχουν υποστεί επίθεση και 
συμβουλές για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για 
την ιατροδικαστική εξέταση. Περιλαμβάνει, επίσης, έναν 
οδηγό για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων, τι θα μπορούσε να κάνει η αστυνομία για να 
βοηθήσει, και ποια από τα δικαιώματα των σεξεργατριών 
καθορίζονται στον νόμο περί μεταρρύθμισης της πορνείας 
του 2003.28

Όπως δείχνει αυτό το τμήμα της έκθεσης, οι μετανάστριες σεξεργάτριες 
αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια όταν αναφέρουν εγκλήματα εναντίον τους, όπως η 
έλλειψη εμπιστοσύνης στις αρχές και την αστυνομία, κι ο φόβος «ότι από θύμα, θα 
γίνουν θύτες».

Αυτή η έκθεση, που βασίζεται σε ένα μικρό δείγμα συνεντεύξεων, δεν έχει τη 
φιλοδοξία να προσφέρει συγκεκριμένες απαντήσεις στο περίπλοκο ζήτημα 
της αστυνόμευσης και της σεξεργασίας. Αν κι ορισμένες σεξεργάτριες κι οι 
οργανώσεις τους επιθυμούν να δουν μια καλύτερα εκπαιδευμένη αστυνομία που 
θα ανταποκρίνεται επαγγελματικά στις ανάγκες τους, άλλες απαιτούν λιγότερη ή 
καθόλου αστυνομική παρουσία στους χώρους εργασίας τους.

27)   National Ugly Mugs (NUM), «Ακολούθα τα χρήματα», n.d, 
https://uglymugs.org/um/follow-the-money.
28)  Κολεκτίβα σεξεργατριών Νέας Ζηλανδίας κι αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας, Τι να κάνεις: Ένας 
οδηγός για άτομα που εργάζονται στο σεξ κι έχουν βιώσει σεξουαλική επίθεση, Δεκέμβριος 2018, 
https://www.nzpc.org.nz/pdfs/WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-
assault.pdf; Δες επίσης F Desmarais, «Αστυνομία και σεξεργάτριες συνεργάζονται στον οδηγό για 
επιζώντες επιθέσεων», Stuff, 17 December 2018, https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/
police-and-sex-workers-collaborate-on-guide-for-assault-survivors.

https://uglymugs.org/um/follow-the-money
https://www.nzpc.org.nz/pdfs/WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf
https://www.nzpc.org.nz/pdfs/WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf
https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-collaborate-on-guide-for-assault-survivors
https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-collaborate-on-guide-for-assault-survivors


Οι σχέσεις μεταξύ της αστυνομίας και των καταπιεσμένων κοινοτήτων, ιδίως της 
εργατικής τάξης, των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, των μαύρων 
και των έγχρωμων ανθρώπων, και των μεταναστών υπήρξε μια κρίσιμη πολιτική 
συζήτηση εδώ και αιώνες, κι αυτό το ζήτημα έχει αποκτήσει ευρύτερη αναγνώριση 
τα τελευταία χρόνια χάρη στο έργο ακτιβιστών όπως το κίνημα Black Lives Matter. 
Η ICRSE θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα μέλη της κι άλλους ενδιαφερόμενους 
για την ανάπτυξη απαιτήσεων πολιτικής σχετικά με την αστυνόμευση και τη 
σεξεργασία.
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• Τα στερεότυπα, το στίγμα και η προκατάληψη έχουν εκτεταμένες 
συνέπειες στην πρόσβαση των σεξεργατριών στη δικαιοσύνη, και 
μπορούν να αποθαρρύνουν τις σεξεργάτριες από το να πλησιάσουν την 
αστυνομία ενώ αναζητούν βοήθεια.

• Η αστυνομία συχνά υιοθετεί αυστηρά πρότυπα σχετικά με το τι 
θεωρούν κατάλληλη συμπεριφορά από τις γυναίκες, κι αντιμετωπίζει με 
εξευτελιστικό και ταπεινωτικό τρόπο εκείνες που δεν συμμορφώνονται 
με τους γενικούς κανόνες του φύλου.

• Η αρνητική εμπειρία με την αστυνομία κι η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι 
συχνά καθοριστικές  αποφάσεις για το αν θα αναφερθούν ή όχι τα 
εγκλήματα.

• Πολλές απαντήσεις από τους ερωτηθέντες μάς δείχνουν ότι οι 
σεξεργάτριες αποφεύγουν σκόπιμα την επαφή με την αστυνομία λόγω 
πιθανής τιμωρίας βάσει των πολιτικών πορνείας και των δημοτικών 
νομοθετικών διατάξεων.

• Οι απαντήσεις δείχνουν επίσης ότι οι σεξεργάτριες φοβούνται μήπως 
θεωρηθούν παραβάτες που αξίζουν ποινή από την αστυνομία κι όχι 
θύματα (βίας λόγω φύλου) που χρειάζονται βοήθεια.

• Οι πολιτικές που οδηγούν τις σεξεργάτριες να κρυφτούν από την 
αστυνομία, επιδεινώνουν την ευαλωτότητά τους στη βία, καθώς τις 
ωθεί να κρυφτούν από την κοινωνία, τις εμποδίζει να ελέγχουν τους 
πελάτες, τις οδηγούν σε βιαστικές διαπραγματεύσεις και δεν τις 
επιτρέπει να συνεργάζονται για την ασφάλειά τους.

• Για τις μετανάστριες σεξεργάτριες, η αστυνόμευση αποτελεί υψηλό 
κίνδυνο για κράτηση κι απέλαση. Η απουσία τείχους προστασίας μεταξύ 
της απέλασης και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη θέτει σε κίνδυνο την 
αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων για τις μετανάστριες που είναι 
θύματα εγκλημάτων και δεν έχουν έγγραφα.

• Οι απαντήσεις υποδηλώνουν μια κοινή συμφωνία ότι η αστυνόμευση 
πρέπει να επικοινωνεί περισσότερο με τις σεξεργάτριες και να είναι πιο 
υπεύθυνη για την προστασία τους από τη βία και τα εγκλήματα.



Πλαίσιο 
πολιτικής
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Παρά την αυξανόμενη αναγνώριση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
για τη βία κατά των γυναικών και τη βία και την παρενόχληση στο εργασιακό 
περιβάλλον ως ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η βία κατά των μεταναστριών 
σεξεργατριών συχνά αγνοείται. Παρομοίως, λίγη προσοχή δίνεται σε όσες 
σεξεργάτριες έχουν πέσει θύματα εγκλημάτων, και στο ρόλο που παίζει η 
αστυνομία για τη διασφάλιση της κοινότητας.

Οι σεξεργάτριες σχηματίζουν ετερογενείς κοινότητες στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, κι εκπρόσωποί τους είναι μετανάστες, έγχρωμοι, Ρομά ή 
μέλη της ΛΟΑΤ κοινότητας. Λόγω του ότι παγιδεύονται σε έναν ιστό κατά της 
σεξεργασίας, της μετανάστευσης, και λανθασμένων πολιτικών κατά του trafficking, 
οι μετανάστριες σεξεργάτριες αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο επισφαλείς 
κοινότητες κι εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα εκμετάλλευσης και βίας.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένα η κατάσταση των μεταναστριών 
σεξεργατριών, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για αυτήν την έκθεση 
συγκεντρώθηκαν κυρίως από μετανάστριες που πωλούν σεξ, με μια σχετικά υψηλή 
εκπροσώπηση έγχρωμων γυναικών και τρανς εργαζομένων. Όπως αποδεικνύεται 
από τις μαρτυρίες σε αυτήν την έκθεση, η πλειονότητα των εγκλημάτων που 
καταγράφηκαν, στοχεύουν τις σεξεργάτριες με βάση το φύλο και το καθεστώς 
μετανάστευσης, αλλά αναλύοντας τις περιπτώσεις διαπιστώνουμε επίσης ότι το 
σεξ, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η προκατάληψη είναι επίσης 
πολύ πιθανόν να έχουν παρακινήσει τους δράστες. Επομένως, τα εγκλήματα κατά 
των σεξεργατριών μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα πλαίσια πολιτικής, όπως 
μέσω των δικαιωμάτων των θυμάτων, της βίας με βάση το φύλο και της νομοθεσίας 
για το έγκλημα μίσους.

Πλαίσιο πολιτικής για τα δικαιώματα 
του θύματος
Η πλειονότητα των διεθνών και διακυβερνητικών φορέων είναι ασυνεπής 
στις συστάσεις τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ελέγχεται 
η σεξεργασία. Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός μηχανισμών μιλάει για 
τη θυματοποίηση των σεξεργατριών μέσα από την οπτική των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Στη Γενική Σύστασή του 19, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για 
την Εξάλειψη όλων των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) κάλεσε τα 
κράτη να αναφέρουν τις προσπάθειές τους για να αποτρέψουν τη βία κατά των 
γυναικών που πωλούν σεξ, και να διασφαλίσουν ότι απολαύουν ίσης προστασίας 
βάσει του νόμου κατά του βιασμού κι άλλων μορφών βίας.29 Επιπλέον, στη 
Γενική Σύσταση 33 για την πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη, η CEDAW 
καλεί τα κράτη να καταργήσουν την «προκατειλημμένη ποινικοποίηση, και να 

29)   Επιτροπή εξάλειψης διακρίσεων κατά γυναικών, Γενική Σύσταση 19 (Βία κατά των γυναικών), 
Έγγραφο του ΟΗΕ Α / 47/38, 1992, https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/
recomm.htm.

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm


επανεξετάσουν και να παρακολουθήσουν όλες τις ποινικές διαδικασίες για 
να διασφαλίσουν ότι δεν κάνουν άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των 
γυναικών», εκφράζοντας την ανησυχία τους ότι «οι γυναίκες ποινικοποιούνται 
δυσανάλογα λόγω της κατάστασης ή του status τους, για παράδειγμα οι γυναίκες 
στην πορνεία».30

Σε περιφερειακό επίπεδο, το Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχουν θεσπίσει νομικά δεσμευτικά πλαίσια για την προστασία των 
θυμάτων εγκλήματος, έχοντας ορίσει ειδικές διατάξεις για την προστασία των 
θυμάτων trafficking και των θυμάτων βίας με βάση το φύλο / βίας κατά των 
γυναικών. 

Η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων της ΕΕ31 καθόρισε τα ελάχιστα 
πρότυπα για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων 
εγκλήματος στην ΕΕ που ισχύουν για όλα τα θύματα χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα 
από το καθεστώς διαμονής τους. Η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων 
της ΕΕ περιλαμβάνει τα δικαιώματα πρόσβασης σε πληροφορίες, το δικαίωμα 
υποστήριξης και προστασίας σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του θύματος κι 
ένα σύνολο διαδικαστικών δικαιωμάτων. Για λεπτομέρειες σχετικά με ορισμένες 
βασικές διατάξεις της οδηγίας για τα θύματα, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

Η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων είναι ένα βασικό έγγραφο που καλύπτει 
όλα τα θύματα εγκλημάτων στην ΕΕ και συνοδεύεται από τη στρατηγική της 
ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025).32 Αυτό το μέσο επισημαίνει 
τα μειονεκτήματα της εφαρμογής της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων 
της ΕΕ αναγνωρίζοντας ότι τα θύματα εγκλήματος δεν μπορούν ακόμη να 
βασίζονται πλήρως στα δικαιώματά τους στην ΕΕ. Για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος, η στρατηγική επισημαίνει - μεταξύ των πέντε προτεραιοτήτων της 
- το ζήτημα της αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα θύματα κι ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος για τα θύματα για την αναφορά εγκλημάτων και τη βελτίωση 
της προστασίας και της υποστήριξης των πιο ευάλωτων θυμάτων. Η στρατηγική 
αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη εμπιστοσύνης των μειονεκτούντων και ευάλωτων 
κοινοτήτων προς τις δημόσιες αρχές και απαριθμεί τα θύματα βίας με βάση το 
φύλο και τα θύματα εγκλημάτων μίσους, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των 
μεταναστών και των κοινοτήτων ΛΟΑΤ μεταξύ αυτών των ευάλωτων ομάδων. 
Αναγνωρίζει επίσης ρητά τους μετανάστες ως ευάλωτη κατηγορία. 

Εκτός από την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων της ΕΕ, η ΕΕ έχει 
υιοθετήσει περαιτέρω μέσα που πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
θυμάτων συγκεκριμένων εγκλημάτων. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης η οδηγία 
2011/36 / ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων που συμπληρώνει την οδηγία 
2004/81 σχετικά με τις άδειες διαμονής για τα θύματα trafficking, είναι σχετική.33 
Η οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων θεωρεί απαραίτητο 
τα θύματα trafficking να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά 
τους και, ως εκ τούτου, θεσπίζει ειδικές διατάξεις σχετικά με τη βοήθεια, την 
υποστήριξη, τη νομική συνδρομή, τη μη δίωξη και τη μη επιβολή κυρώσεων στα 

30)   CEDAW, Γενική σύσταση 33 (Πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη), UN Doc. CEDAW/C/GC/33, 
2015, https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.
31)    Βλέπε υποσημείωση 2
32)   Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025), 24 Ιουνίου 
2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN.  
33)   Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οδηγία 2011/36/EU σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση του 
trafficking και την προστασία των θυμάτων, 5 Απριλίου 2011, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en; Συμβούλιο 
της Ευρώπης, Οδηγία 2004/81/EC σχετικά με την άδεια παραμονής που εκδίδεται σε υπηκόους 
τρίτων χωρών που είναι θύματα trafficking ή που έχουν αποτελέσει αντικείμενο δράσης για τη 
διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης, που συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, 29 Απριλίου 
2004, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN. 44

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN
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θύματα ή την πρόσβαση σε αποζημίωση. Η οδηγία 2004/81 σχετικά με τις άδειες 
διαμονής διαπίστωσε για πρώτη φορά ότι οι μετανάστες χωρίς έγγραφα είναι 
συχνά απρόθυμοι να αναφέρουν εγκλήματα λόγω φόβου σύλληψης και απέλασης. 
Ως εκ τούτου, η οδηγία εισήγαγε την απαίτηση έκδοσης αδειών διαμονής για 
υπηκόους τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων.34 

ο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει επίσης εισαγάγει μια σύμβαση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων: η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 για τη δράση κατά 
της εμπορίας ανθρώπων περιλαμβάνει παρόμοιες διατάξεις με την οδηγία της ΕΕ 
κατά της εμπορίας ανθρώπων. Δημιουργήθηκε επίσης ομάδα εμπειρογνωμόνων 
για να παρακολουθεί τακτικά τον τρόπο με τον οποίο τα συμβαλλόμενα κράτη της 
Σύμβασης συμμορφώνονται με τις διατάξεις της, με διαβούλευση με την κοινωνία 
των πολιτών στις αντίστοιχες χώρες.35 

Βία με βάση το φύλο
Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2011 για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, 
γνωστή ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, θεσπίζει πρότυπα για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου.36 Το νομικά δεσμευτικό μέσο βασίζεται 
στην κατανόηση ότι η βία κατά των γυναικών είναι μια μορφή βίας βάσει φύλου 
που διαπράττεται κατά των γυναικών λόγω του φύλου τους ή που επηρεάζει 
δυσανάλογα τις γυναίκες. Είναι υποχρέωση του κράτους να την αντιμετωπίσει 
πλήρως σε όλες τις μορφές της και να λάβει μέτρα για την πρόληψη της βίας 
κατά των γυναικών, την προστασία των θυμάτων και τη δίωξη των δραστών. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ορισμένες ειδικές διατάξεις της Σύμβασης 
της Κωνσταντινούπολης, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

Η ΕΕ υπέγραψε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης το 2017, καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
αποτελεί βασική προτεραιότητα για την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στρατηγική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων (2020-2025)37 εισήγαγε 
ισχυρές αναφορές στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, κι αν η ένταξη της ΕΕ 
στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης παραμείνει αποκλεισμένη, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει μέτρα για την επίτευξη των ίδιων στόχων με τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, συμπεριλαμβάνοντας κατηγορίες της βίας λόγω 
φύλου μεταξύ των λεγόμενων «Eurocrimes».38

34)   Όσον αφορά την έκδοση αδειών διαμονής για θύματα εγκλήματος χωρίς έγγραφα, βλ Alyna C. 
Smith και M LeVoy, Ανασφαλής δικαιοσύνη; Άδειες διαμονής για θύματα εγκλήματος στην Ευρώπη, 
PICUM, 2020, https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-
FULL-REPORT.pdf 
35)   Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύμβαση για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων, 16 Μαΐου 2005, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d.
36)   Βλέπε υποσημείωση 3
37)   Βλέπε υποσημείωση 7
38)   Επεκτείνοντας τους τομείς εγκληματικότητας όπου είναι δυνατή η εναρμόνιση σύμφωνα με το 
άρθρο 83 παράγραφος 1 της TFUE. Βλέπε ενοποιημένη έκδοση της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μέρος τρίτο: Πολιτικές και εσωτερικές δράσεις της Ένωσης, Τίτλος V: Χώρος 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, Κεφάλαιο 4: Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, 
Άρθρο 83 (πχ. Άρθρο 31 TEU), Official Journal 115, 9 Μαΐου 2008, p. 80-81, 
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_83/oj.

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_83/oj
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Η βία κατά των γυναικών, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και μορφή διάκρισης κατά των γυναικών, και 
περιλαμβάνει όλες τις πράξεις βίας βάσει φύλου 
που έχουν ως αποτέλεσμα ή είναι πιθανό να έχουν 
ως αποτέλεσμα σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική 
ή οικονομική βλάβη ή ταλαιπωρία για τις γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένων απειλών τέτοιων πράξεων, 
εξαναγκασμού ή αυθαίρετης στέρησης της 
ελευθερίας, είτε συμβαίνει στη δημόσια είτε στην 
ιδιωτική ζωή.

Η βία με βάση το φύλο και η βία κατά των γυναικών εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να υποδηλώσουν τύπους βίας όπου τα θύματα 
στοχεύονται λόγω του φύλου τους ή, με άλλα λόγια, επειδή ανήκουν σε μια 
συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που καθορίζεται με βάση το φύλο, την ταυτότητα 
του φύλου ή την έκφραση φύλου. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η βία που 
βασίζεται στο φύλο θεωρείται συχνά ότι έχει πολλές ομοιότητες με τα εγκλήματα 
μίσους. Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι η βία που βασίζεται στο φύλο 
πρέπει να θεωρείται ως μια μορφή εγκλήματος μίσους.39 Ο ιστότοπος αναφορών 
εγκλημάτων μίσους του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στο 
Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρώπης (OSCE/
ODIHR) απαριθμεί οκτώ κίνητρα προκατάληψης, όπως η προκατάληψη βάσει 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και η προκατάληψη κατά της ταυτότητας 
φύλου.40 

Εγκλήματα μίσους

39)   Βλέπε A K Gill, H Mason-Bish, «Αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών ως μορφή εγκλήματος 
μίσους: Περιορισμοί και δυνατότητες», Feminist Review, vol. 105, τεύχος 1, 1 Νοεμβρίου 2013, https://
doi.org/10.1057/fr.2013.17; Βλέπε επίσης το E Pendo, «Αναγνωρίζοντας τη βία κατά των γυναικών: 
Νόμος για το φύλο και τη στατιστική για τα εγκλήματα μίσους», Harvard Women’s Law Journal, Vol. 17 
Αυγούστου 1994, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556828.
40)   Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη / Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «Αναφορά εγκλήματος μίσους», χωρίς ημερομηνία, 
https://hatecrime.osce.org.   
41)  Όπου και προηγουμένως.
42)   Συμβούλιο της Ευρώπης, Απόφαση-πλαίσιο 2008/913 / του Συμβούλιου Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού 
και ξενοφοβίας με μέσα ποινικού δικαίου, 28 Νοεμβρίου 2008, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178.

Το έγκλημα μίσους είναι ένα 
έγκλημα στο οποίο το θύμα 
στοχεύεται συγκεκριμένα λόγω 
των χαρακτηριστικών του, των 
πεποιθήσεων ή αξιών του όπως η 
φυλή, η θρησκεία, η καταγωγή, ο 
σεξουαλικός προσανατολισμός κι 
η αναπηρία, μεταξύ άλλων.41 

Η απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ για 
τον ρατσισμό και την ξενοφοβία 
υποχρεώνει τις αρχές των κρατών 
μελών να λαμβάνουν υπόψη τυχόν 
ρατσιστικά ή ξενοφοβικά κίνητρα 
που διέπουν το ποινικό αδίκημα.42 Σε 
αντίθεση με την απόφαση-πλαίσιο, 
η οποία περιορίζεται στον ρατσισμό 
και την ξενοφοβία, η οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων αναφέρεται 
σε όλα τα θύματα εγκλημάτων μίσους 
σε ίση βάση, ανεξάρτητα από το 

https://doi.org/10.1057/fr.2013.17
https://doi.org/10.1057/fr.2013.17
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556828
https://hatecrime.osce.org
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178


χαρακτηριστικό που επικαλείται ο παραβάτης. Η οδηγία για τα δικαιώματα των 
θυμάτων χρησιμοποιεί τους όρους «έγκλημα που διαπράττεται με κίνητρο που 
εισάγει διακρίσεις» (αιτιολογική σκέψη 56), «έγκλημα προκατάληψης» (αιτιολογική 
σκέψη 56), «έγκλημα μίσους» (αιτιολογικές σκέψεις 56 και 57) και «έγκλημα που 
διαπράττεται λόγω διακρίσεων ή με κίνητρο την προκατάληψη»(άρθρο 22 [3]).

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECtHR) έχει δηλώσει 
στη νομολογία του ότι το έγκλημα μίσους διαφέρει από τα άλλα εγκλήματα, 
διότι συνεπάγεται πρόσθετα καθήκοντα για το κράτος που σχετίζεται με 
την αποκάλυψη του κινήτρου προκατάληψης ενός εγκλήματος. Σε αυτό το 
συγκεκριμένο πλαίσιο, το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (ECHR) ερμηνεύεται ως υποχρέωση των κρατών να καθιστούν ορατά 
τα κίνητρα προκατάληψης που διέπουν τα εγκλήματα.43 Τα εγκλήματα μίσους 
στοχεύουν τους ανθρώπους για το ποιοι είναι ή θεωρούνται ότι είναι. Ταυτόχρονα, 
τα εγκλήματα μίσους είναι εγκλήματα μηνυμάτων, και το μήνυμα απόρριψης και 
αποκλεισμού σε κάθε επίθεση αντηχεί σε ολόκληρη την κοινότητα, από τα μέλη 
της οικογένειας κι εκείνους που μοιράζονται μια ταυτότητα του θύματος, έως τους 
γείτονες, τους συναδέλφους και το κοινό.44

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας (ECRI),45 και το προαναφερθέν Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR)46 παρακολουθούν τα εγκλήματα μίσους και 
αναφέρουν τακτικά τα κενά και τις βελτιώσεις που σχετίζονται με την καταγραφή 
εγκλημάτων μίσους και τη συλλογή δεδομένων στην Ευρώπη. Οι συστάσεις αυτών 
των διακυβερνητικών οργανισμών αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη εστίαση σε 
μια ευρύτερη έννοια του εγκλήματος μίσους, που ξεπερνά το κίνητρο ρατσιστικών, 
ξενοφοβικών και θρησκευτικών προκαταλήψεων.

Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία με την εισαγωγή και αποδοχή 
εγκλημάτων κατά των σεξεργατριών ως εγκλημάτων μίσους. Από το 
2006, οι σεξεργάτριες αντιμετωπίστηκαν ως θύματα εγκλημάτων 
μίσους στο Μέρσεϊσαϊντ (Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο) ως αποτέλεσμα 
της αποκορύφωσης της θυματοποίησης των σεξεργατριών, 
συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών. Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ 
αναγνώρισε αυτές τις ανθρωποκτονίες ως εγκλήματα μίσους σε αυτήν τη 
γεωγραφική περιοχή, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα μια άνευ προηγουμένου 
αύξηση των αναφορών, της δίωξης και της καταδίκης για εγκλήματα κατά 
των σεξεργατριών στο Μέρσεϊσαϊντ..47 Το γενικό αποτέλεσμα ήταν ότι το 
να αναγνωριστεί κανείς ως θύμα εγκλήματος μίσους βελτίωσε σημαντικά 
τη νομική θέση των σεξεργατριών ως θύματα, κι αύξησε τις πιθανότητές 
τους να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 

43)   Βλέπε, για παράδειγμα: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECtHR), «Nachova κι 
άλλοι κατά Βουλγαρίας», αριθ. 43577/98 και 43579/98, 6 Ιουλίου 2005, και «Stoica κατά Ρουμανίας», 
αρ. 42722/02, 4 Μαρτίου 2008, http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-2279964-2451145. Βλέπε 
επίσης: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του εγκλήματος 
μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 5-6 Δεκεμβρίου 2013, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/jha/139949.pdf.
44)   Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «Ο αντίκτυπος του Γραφείου 
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2019: Κατανόηση του φύλου, της 
διατομεακότητας και του εγκλήματος μίσους», 22 Απριλίου 2020, 
https://hatecrime.osce.org/infocus/2019-gender-intersectionality-and-hate-crime. 
45)   Συμβούλιο της Ευρώπης, «Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας 
(ECRI)», https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance. 
46)   Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «Σύστημα πληροφοριών ανοχής 
και μη διακριτικής μεταχείρισης (TANDIS)», χωρίς ημερομηνία, https://tandis.odihr.pl. 
47)   K Corteen Karen, «Νέες θυματοποιήσεις: Σεξεργάτρια που γίνεται θύμα εγκλήματος μίσους και 
το ‘ιδανικό θύμα’ », M Duggan, Revisiting the ‘Ideal Victim’: Developments in critical victimology, Policy 
Press, Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο, 2018. 47

http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-2279964-2451145
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/139949.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/139949.pdf
https://hatecrime.osce.org/infocus/2019-gender-intersectionality-and-hate-crime
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance
https://tandis.odihr.pl


Συμπεράσματα 
και Συστάσεις

48

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για αυτήν την κοινοτική έκθεση δείχνουν ότι ο 
σεβασμός, η κοινωνική ένταξη και η προστασία από τη βία εξακολουθούν να 
μην είναι πραγματικότητα για μεγάλο αριθμό σεξεργατριών/τών στην Ευρώπη, 
ιδίως όταν πρόκειται για θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων. Αν και η έκθεση είναι 
περιορισμένης εμβέλειας και θα μπορούσε να περιλαμβάνει μόνο απαντήσεις από 
σεξεργάτριες/τες που είχαν ήδη επικοινωνήσει με οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, παρέχει σαφείς ενδείξεις ότι οι σεξεργάτριες δεν μπορούν να απολαύσουν 
πλήρως την προστασία, τη βοήθεια και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην 
ΕΕ Οδηγία για τα θύματα, και στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Τα κράτη δεν 
προστατεύουν τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας που, για διάφορους λόγους, 
εργάζονται στο σεξ κι έγιναν θύματα εγκλήματος. Η τεράστια σιωπή για τα θύματα 
σεξουαλικής βίας κι εγκλημάτων μίσους σε διεθνές επίπεδο, ο αποκλεισμός 
των σεξεργατριών και των οργανώσεων τους σε εθνικό επίπεδο, κι η αποφυγή 
συζητήσεων σχετικά με τη σεξεργασία ως πολιτικά άβολο θέμα, αποτελούν 
παράγοντες που καθιστούν δυνατή την παραβίαση του αριθμού των βίαιων 
εγκλημάτων που διαπράττονται κατά των σεξεργατριών στην περιοχή.

Καλούμε όλους τους σχετικούς εκπροσώπους διεθνών, διακυβερνητικών 
οργανώσεων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, να 
συμπεριλάβουν το ζήτημα της βίας με βάση το φύλο και των εγκλημάτων μίσους 
κατά των σεξεργατριών/τών στην ατζέντα τους, θέτοντας κατά μέρος συζητήσεις 
σχετικά με την ηθική της πορνείας . Απορρίπτουμε την παιδική αντιμετώπιση και 
ποινικοποίηση των σεξεργατριών/τών (και των πελατών τους) και ζητάμε σεβασμό, 
ανταπόκριση, αποδοχή και συμπερίληψη. Αυτά όλα μπορούν να διασφαλιστούν 
μόνο με τη διεξαγωγή εποικοδομητικών συζητήσεων με τις σεξεργάτριες/τες για 
να ερευνηθούν πολιτικές που εξυπηρετούν καλύτερα τόσο τους ντόπιους όσο και 
τους μετανάστες/τριες που εργάζονται στο σεξ στην Ευρώπη, που βοηθούν στον μη 
στιγματισμό της σεξεργασίας και στην καταπολέμηση κατά των διακρίσεων και της 
βίας.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η ICRSE καλωσορίζει τόσο τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 
όσο και τη στρατηγική για τα δικαιώματα των θυμάτων 2020-2025 που ξεκίνησε το 
2020 προκειμένου να καθοδηγήσουν το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα 
με τις προτεραιότητες, που ενισχύονται και από τις δύο στρατηγικές, προτείνουμε 
τα εξής:

• Διασφάλιση ότι η πλατφόρμα για τα δικαιώματα των θυμάτων της ΕΕ χρησιμεύει 
ως πλατφόρμα χωρίς αποκλεισμούς, όπου θα εκπροσωπούνται οι υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μιλούν για τη βία κατά περιθωριοποιημένων 
και ευάλωτων ομάδων.
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• Διασφάλιση ότι το δίκτυο της ΕΕ για την πρόληψη της βίας λόγω φύλου και της 
ενδοοικογενειακής βίας δίνει μια φωνή σε όσους αντιμετωπίζουν διατομεακές 
διακρίσεις, όπως οι σεξεργάτριες, οι γυναίκες εθνοτικών μειονοτήτων, οι 
τρανς γυναίκες κι άλλες ομάδες που έχουν μείνει εκτός της πλειονότητας των 
Ευρωπαίων και των πρωτοβουλιών πολιτικής σε επίπεδο κράτους μέλους.

• Προώθηση και ενθάρρυνση των κρατών μελών της ΕΕ να υιοθετήσουν τη 
Σύμβαση της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας για την καταπολέμηση της βίας και 
της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, καθώς αυτή η σύμβαση καλύπτει 
τους εργαζομένους σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων 
εργαζομένων, και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της βίας και της 
παρενόχλησης στον κόσμο της σεξεργασίας.

• Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις παράπλευρες ζημίες των πολιτικών που μιλούν 
για την εμπορία ανθρώπων, και να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να μιλήσουν 
για τις αρνητικές και / ή ακούσιες επιπτώσεις των πολιτικών και νόμων κατά 
της εμπορίας ανθρώπων στις ευάλωτες ομάδες, όπως οι (χωρίς έγγραφα) 
μετανάστριες σεξεργάτριες. 

• Διεξαγωγή έρευνας εις βάθος σχετικά με τη βία κατά των σεξεργατριών 
και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην ΕΕ με την ουσιαστική συμμετοχή των 
σεξεργατριών και των οργανώσεων τους, και με βάση την έρευνα να γίνουν 
συστάσεις προς τα κράτη μέλη και να προταθούν μέτρα που θα επιτρέψουν 
στις σεξεργάτριες να ζήσουν ασφαλείς.

• Αναγνώριση και προώθηση για την εφαρμογή ενός τείχους προστασίας 
μεταξύ της απέλασης και της παροχής υπηρεσιών στον τομέα των κοινωνικών 
υπηρεσιών, και της πρόσβασης σε συστήματα δικαιοσύνης, προκειμένου να 
τηρηθεί η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων με βάση την οδηγία για τα 
δικαιώματα των θυμάτων.

• Μέσω της χρηματοδότησης της ΕΕ, να προωθηθεί η ουσιαστική ένταξη των 
εκπροσώπων των πιο περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και των οργανώσεών 
τους - όπως οι σεξεργάτριες κι οργανώσεις τους, οι τρανς γυναίκες, τα ΛΟΑΤ 
άτομα,  οι (χωρίς έγγραφα) μετανάστες και τα συνδικάτα κι οι οργανώσεις τους 
- στους μηχανισμούς συνεργασίας και συντονισμού για τα θύματα εγκλημάτων 
σε εθνικό επίπεδο.

• Μέσω της εκστρατείας ευαισθητοποίησης της ΕΕ, να προωθηθεί μια 
ολοκληρωμένη και στοχευμένη υποστήριξη σε θύματα που αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις όπως οι (χωρίς έγγραφα) μετανάστες, 
τα ΛΟΑΤ άτομα, οι άστεγοι, τα άτομα που χρησιμοποιούν ναρκωτικά κι οι 
σεξεργάτριες/τες.

• Προώθηση της ευθύνης της αστυνομίας για την προστασία των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και των ατόμων που αντιμετωπίζουν 
διατομεακές διακρίσεις κατά του εγκλήματος, και προώθηση της εφαρμογής 
όλων των διατάξεων που θεσπίζονται με την οδηγία για τα δικαιώματα των 
θυμάτων σε σχέση με τις περιθωριοποιημένες κοινότητες.

• Διασφάλιση ότι η ενσωμάτωση του φύλου βρίσκεται στο επίκεντρο της 
ανάπτυξης όλων των πολιτικών, ιδίως στο πλαίσιο της οικονομίας της 
φροντίδας, της κλιματικής αλλαγής, της ψηφιοποίησης και της μετανάστευσης. 
Οι σεξεργάτριες κι οι κοινότητές τους πρέπει να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις 
που ενισχύουν την ευρωπαϊκή απάντηση κατά της δεξιάς ριζοσπαστικοποίησης, 
η οποία ενισχύει την ξενοφοβία και την αντίδραση κατά των γυναικών και των 
δικαιωμάτων μειονοτήτων.



Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  

• Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν 
διατομεακές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των σεξεργατριών, των (χωρίς 
έγγραφα) μεταναστριών, ων γυναικών που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, 
των τρανς γυναικών κι άλλων παρόμοιων ομάδων, στο έργο της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων που παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης (GREVIO).

• Πρέπει να δοθεί προσοχή σε πολιτικές, νόμους ή / και (δημοτικούς) κανονισμούς 
που αποθαρρύνουν τις γυναίκες-θύματα από την αναφορά εγκλημάτων 
που διαπράχθηκαν εναντίον τους τόσο στην ομάδα εμπειρογνωμόνων που 
παρακολουθούν την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (GREVIO), 
όσο και στην ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρακολουθούν τη Σύμβαση για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (GRETA). Παρομοίως, και οι δύο ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις αρνητικές 
(ακούσιες) επιπτώσεις των πολιτικών, των νόμων και / ή των κανονισμών που 
επιδεινώνουν τις ευπάθειες κι εμποδίζουν τις γυναίκες να έχουν πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη.

• Συμμετοχή ενεργών ομάδων σεξεργατριών στον μηχανισμό παρακολούθησης 
GREVIO της χώρας και παροχή ευκαιριών συμμετοχής στη συλλογή 
καταχωρήσεων στην κοινωνία. Οι σεξεργάτριες κι οι οργανώσεις τους δεν 
έχουν πάντα επαρκή ικανότητα παρακολούθησης του έργου του GREVIO ή 
άλλων φορέων παρακολούθησης των συνθηκών, κι ενδέχεται να μην γνωρίζουν 
πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί παρακολούθησης. Η έκθεση του GREVIO 
μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από τις φωνές που βρίσκονται στο περιθώριο, 
εάν η διαδικασία παρακολούθησης είναι επαρκώς περιεκτική.

• Αντιμετώπιση του κύματος «whorephobia», ή μίσους που στρέφεται εναντίον 
των σεξεργατριών, στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού 
και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), καθώς οι γυναίκες που δεν ταιριάζουν στους 
αναμενόμενους ρόλους των φύλων στοχεύονται συχνά από εγκλήματα που 
προκαλούνται από προκατάληψη.

Εθνικά ενδιαφερόμενα μέρη

• Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και της Σύμβασης 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την καταπολέμηση της βίας και της 
παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

• Διασφάλιση ότι όλα τα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, των 
σεξεργατριών, των αστέγων και των ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών, 
έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής τους, 
δημιουργώντας ένα «τείχος προστασίας» που διαχωρίζει νομικά, τεχνικά κι 
οργανωτικά την επιβολή απέλασης από την παροχή υπηρεσιών στους τομείς 
της υγειονομικής περίθαλψης, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 

• Λήψη μέτρων για την προστασία και την υποστήριξη των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων από το έγκλημα, κι έκκληση προς όλους τους υπεύθυνους  σχετικούς 
κρατικούς φορείς για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για 
περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως οι μετανάστριες σεξεργάτριες.

• Λήψη μέτρων για τη συμμετοχή σεξεργατριών, μεταναστών, ΛΟΑΤ, Ρομά κι 
άλλων πληθυσμών που αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις, στις πολιτικές 50



πρόληψης του εγκλήματος σε εθνικό, τοπικό και δημοτικό επίπεδο. Εφαρμογή 
περιφερειακών, τοπικών και δημοτικών πολιτικών και πρωτοκόλλων που 
επιτρέπουν στις οργανώσεις σεξεργατριών να συμμετέχουν στο σχεδιασμό 
συγκεκριμένων προγραμμάτων κατά της βίας τα οποία ωφελούν τις κοινότητές 
τους, π.χ. αξιωματικοί σύνδεσμοι της κοινότητας.

• Συμπερίληψη κι αναγνώριση του ρόλου των σεξεργατριών και των οργανώσεων 
τους / των οργανώσεων που βασίζονται στην κοινότητα, στον ολοκληρωμένο και 
στοχοθετημένο μηχανισμό παραπομπής και συνεργασίας ειδικών.

• Συμπερίληψη των οργανώσεων που διοικούνται από σεξεργάτριες, σε εθνικές, 
τοπικές και δημοτικές διεπιστημονικές ομάδες εργασίας για την πρόληψη του 
εγκλήματος, της βία με βάση το φύλο και της εμπορίας ανθρώπων.

• Δημιουργία εθνικών στρατηγικών για τα δικαιώματα των θυμάτων με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων από περιθωριοποιημένες ομάδες και κοινότητες με 
υψηλή συχνότητα εγκλημάτων, όπως οι σεξεργάτριες. Βεβαίωση ότι τα μέλη 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων συμμετέχουν στην παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση τέτοιων στρατηγικών και πολιτικών.

• Συλλογή κι αναφορά δεδομένων σχετικά με τη βία βάσει φύλου. Κριτική 
ανάλυση αυτών των δεδομένων προκειμένου να αναθεωρηθούν πολιτικές 
που είναι αναποτελεσματικές ή έχουν σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην 
ικανότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, και προκειμένου να εντοπιστούν ομάδες 
και κοινότητες που χρειάζονται καλύτερη προστασία από το έγκλημα και τη βία.

• Ανάπτυξη μέτρων για την ενίσχυση της υπευθυνότητας και της διαφάνειας της 
αστυνομίας, και συνεργασία με περιθωριοποιημένες ομάδες με δυσανάλογη 
αστυνόμευση για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

• Έλεγχος αόριστων νόμων για την ηθική, την προσέλκυση, τον περιορισμό 
και την αξιοπρέπεια, και λήψη μέτρων για την εξάλειψη της δυσανάλογης 
και υποκειμενικής εφαρμογής τους ενάντια στα τρανς άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των σεξεργαρειών κι άλλων περιθωριοποιημένων 
ομάδων, π.χ. φυλετικές / εθνοτικές μειονότητες.

• Εκπαίδευση επαγγελματιών (πάροχοι υποστήριξης θυμάτων, αστυνομικοί, 
δικαστικοί αξιωματούχοι, προσωπικό ΜΚΟ, εργαζόμενοι στην υγειονομική 
περίθαλψη, εκπαιδευτικοί, κ.λπ.) σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
διακρίσεων και βίας εναντίον των τρανς ατόμων, των σεξεργατριών κι άλλων 
ομάδων που αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις και βία, κι ευαίσθητη και 
κατάλληλη υποστήριξη.

• Προώθηση μιας προσέγγισης που βασίζεται στα δικαιώματα της σεξεργασίας, 
ζητώντας την αποποινικοποίησή της, και την εξάλειψη όλων των κατασταλτικών 
νόμων και κανονισμών που κάνουν διακρίσεις και συμβάλλουν στην 
ευπάθεια των σεξεργατριών στη βία, την κακοποίηση, τις διακρίσεις και την 
εκμετάλλευση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Οδηγία της ΕΕ 2012/29 / για τα θύματα, 
που ισχύει από τον Νοέμβριο του 201548 

• Τα δικαιώματα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται στα θύματα 
χωρίς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος διαμονής τους. (Ένα 
βασικό χαρακτηριστικό αυτής της οδηγίας!) (Άρθρο 1)

• Τα κράτη διασφαλίζουν ότι τα θύματα αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται 
με σεβασμό, ευαίσθητο, προσαρμοσμένο, επαγγελματικό και αμερόληπτο τρόπο 
(Άρθρο 1)

• Τα κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθήσουν τα θύματα να 
κατανοήσουν και να γίνουν κατανοητά από την πρώτη επαφή (Άρθρο 3)

• Τα κράτη διασφαλίζουν το δικαίωμα λήψης πληροφοριών από την πρώτη 
επαφή με αρμόδια αρχή (Άρθρο 4)

• Τα κράτη μεριμνούν ώστε τα θύματα να λαμβάνουν γραπτή αναγνώριση της 
επίσημης καταγγελίας τους και να λαμβάνουν δωρεάν μετάφραση, της γραπτής 
αναγνώρισης της καταγγελίας τους, εάν δεν μιλούν τη γλώσσα (Άρθρο 5)

• Τα κράτη επιτρέπουν στα θύματα να υποβάλλουν την καταγγελία σε γλώσσα 
που κατανοούν ή λαμβάνουν την απαραίτητη γλωσσική βοήθεια (Άρθρο 5)

• Δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την υπόθεσή τους (Άρθρο 6)

• Δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης δωρεάν (Άρθρο 7)

• Τα κράτη μεριμνούν ώστε τα θύματα, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, να έχουν 
δωρεάν πρόσβαση σε εμπιστευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων, 
ενεργώντας προς το συμφέρον των θυμάτων πριν, κατά τη διάρκεια και για 
κατάλληλο χρόνο μετά από ποινικές διαδικασίες (Άρθρο 8)

• Τα κράτη διευκολύνουν την παραπομπή των θυμάτων, από την αρμόδια αρχή 
που έλαβε την καταγγελία και από άλλους σχετικούς φορείς, σε υπηρεσίες 
υποστήριξης των θυμάτων (Άρθρο 8)

• Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων δεν εξαρτάται από το θύμα 
που υποβάλλει επίσημη καταγγελία σχετικά με ποινικό αδίκημα σε αρμόδια 
αρχή. (Άρθρο 8)

• Καθορισμός για την ελάχιστη έκταση της υποστήριξης από υπηρεσίες 
υποστήριξης θυμάτων (Άρθρο 9)

• Τα κράτη διασφαλίζουν την προσοχή στην εκτίμηση των ατομικά ειδικών 
αναγκών προστασίας των θυμάτων που υπέστησαν έγκλημα λόγω 
προκατάληψης ή μεροληπτικού κίνητρου που θα μπορούσε, ιδίως, να 
σχετίζεται με τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη θύματα βίας λόγω φύλου, σεξουαλικής βίας, εκμετάλλευσης, 
εγκλήματος μίσους ή εμπορίας ανθρώπων. (Άρθρο 22)

• Εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών υπαλλήλων για να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τις ανάγκες των θυμάτων, και να τους κάνει 
να αντιμετωπίσουν τα θύματα με αμερόληπτο και επαγγελματικό τρόπο, και με 
σεβασμό. (Άρθρο 25)

48)   Βλέπε υποσημείωση 2 52



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας - Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.49 
(Τέθηκε σε ισχύ το 2014 και ισχύει σε χώρες του Συμβουλίου 
της Ευρώπης που την επικύρωσανd50)

• Το κράτος έχει την ευθύνη να αποτρέψει κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών, 
να προστατεύσει όσους τη βιώνουν και να διώξει τους δράστες.

• Το κράτος πρέπει να προωθήσει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και 
να αποτρέψει τη βία κατά των γυναικών ενθαρρύνοντας τον αμοιβαίο σεβασμό.

• Τα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων δυνάμει της 
παρούσας Σύμβασης, θα διασφαλίζονται χωρίς διακρίσεις για οποιονδήποτε 
λόγο.

• Το κράτος πρέπει να ερευνήσει ισχυρισμούς βίας και να διώξει τους δράστες.

• Το κράτος πρέπει να προστατεύσει και να υποστηρίξει όσους βιώνουν βία.

• Το κράτος πρέπει να περιλαμβάνει μια προοπτική για το φύλο στην εφαρμογή 
και αξιολόγηση του αντίκτυπου των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης.

• Το κράτος πρέπει να διασφαλίσει μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ όλων 
των σχετικών φορέων, οργανώσεων της κοινωνίας και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών για την υποστήριξη όσων βιώνουν βία, και την προστασία τους από 
περαιτέρω βία.

• Όσοι βιώνουν βία πρέπει να έχουν πληροφορίες και πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υποστήριξης.

• Η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή βασικών 
υπηρεσιών σε όσους βιώνουν βία, αυξάνει την ευαισθητοποίηση και βοηθάει να 
αλλάξουν συμπεριφορές για να δημιουργηθεί μια κουλτούρα μηδενικής ανοχής.

• Οι επαγγελματίες του συστήματος αστυνομίας και δικαιοσύνης πρέπει να 
εκπαιδεύονται σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων και τον τρόπο πρόληψης 
περαιτέρω βλαβών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε εκκλήσεις για 
βοήθεια

• Τα κράτη συλλέγουν αναλυτικά δεδομένα και κάνουν έρευνα σχετικά με τη βία 
που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης

• Αναγνώριση ότι οι μετανάστριες κι οι γυναίκες που ζητούν άσυλο είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες στη βία με βάση το φύλο.

• Απαίτηση για την έκδοση ανανεώσιμης άδειας στα θύματα, όταν κρίνεται 
απαραίτητο λόγω της «προσωπικής τους κατάστασης» ή για τον «σκοπό της 
συνεργασίας τους με τις αρμόδιες αρχές σε έρευνες ή ποινικές διαδικασίες».

49)  Βλέπε υποσημείωση 3
50)  Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουγγαρία δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη σύμβαση. Βλ. 
Διάγραμμα Υπογραφών και Επικυρώσεων: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύμβαση για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής 
βίας, 23 Σεπτεμβρίου 2020, 
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Η ICRSE εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στους 
χρηματοδότες, τα μέλη, τους συνεργάτες και τα 
άτομα που υποστήριξαν τη δημιουργία αυτής της 
αναφοράς. Η αναφορά αυτή δεν θα ήταν δυνατή 
χωρίς την διαρκή εργασία των μεταναστριών 
σεξεργατριών και των οργανώσεών τους.

Αυστρία
Red Edition
Lefö

Βέλγιο
UTSOPI

Γαλλία  
Syndicat du Travail Sexuel (STRASS) 
Medecins du Monde 

Ελλάδα
Red Umbrella Athens 

Ουγγαρία
Association of Hungarian Sex Workers (SZEXE) 

Ιταλία
Comitato per I diritti civili delle prostitute 

Ιρλανδία
Sex Workers Alliance Ireland (SWAI) 

Ολλανδία
Proud

Ρουμανία
Sex Work Call 

Ηνωμένο Βασίλειο
English Collective of Prostitutes 
X-Talk Project 

Ευχαριστούμε θερμά τις οργανώσεις Platform 
for International Cooperation on Undocumented 
Migrants (PICUM), La Strada International (LSI) και 
Global Alliance against Traffic in Women (GAATW) για 
την αλληλεγγύη και την υποστήριξή τους.

https://rededition.wordpress.com
http://www.lefoe.at
https://utsopi.be
https://strass-syndicat.org
https://www.medecinsdumonde.org/fr
https://redumbrella.org.gr/
http://szexmunka.hu
https://www.facebook.com/groups/45849102179
https://sexworkersallianceireland.org
https://wijzijnproud.nl
http://www.sexworkcall.ro/
https://prostitutescollective.net/
https://www.xtalkproject.net/
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