
Δεν μας αξίζει να 
είμαστε θύματα.
Μία συλλογική έρευνα για τις μετανάστριες 
σεξεργάτριες και το πώς έγιναν θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρώπη.

Τα άτομα που εργάζονται στο 
σεξ στην Ευρώπη, δέχονται βία 
συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, 
σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας.
Εγκλήματα κατά των σεξεργατριών 
που συμβαίνουν εντός κι εκτός του 
πλαισίου της σεξεργασίας συχνά 
παραβλέπονται, 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), το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, την ακαδημαϊκή 
και την ευρωπαϊκή κοινωνία. 

Οι μετανάστριες σεξεργάτριες εκτιμάται 
ότι αποτελούν την πλειοψηφία του 
σεξουαλικού πληθυσμού στη Δυτική 
Ευρώπη κι ένα σημαντικό τμήμα της 
κοινότητας στην Κεντρική-Ανατολική 
Ευρώπη. Η νέα κοινοτική έκθεση της 
Διεθνούς Επιτροπής για τα Δικαιώματα 
των Εργαζομένων στο Σεξ στην Ευρώπη 
διερευνά τις εμπειρίες βίας αυτής της 
ομάδας, και παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τη θυματοποίηση και τη 
δυνατότητά της να έχει πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη βάσει στοιχείων που 
συλλέχθηκαν από 12 οργανώσεις για τα 
δικαιώματα των σεξεργατριών. Η έκθεση 
αναλύει ειδικότερα τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζει η ομάδα αυτή στη φάση 
της αναφοράς και τον αντίκτυπο της 
ποινικοποίησης και της αστυνόμευσης. 
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Σεξεργάτρα, 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.



Μεθοδολογία και δημογραφικά στοιχεία

Σε συνεργασία με 12 εθνικούς οργανισμούς από 10 ευρωπαϊκές χώρες,1 η ICRSE 
συγκέντρωσε και ανέλυσε 49 περιπτώσεις βίας και εγκλημάτων που διαπράχθηκαν 
κατά των σεξεργατριών. 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.

Βασικά δημογραφικά στοιχεία των σεξεργατριών που συμμετέχουν στη μελέτη:

• 26 από τα άτομα που ερωτήθηκαν κι εργάζονταν στο σεξ ήταν υπήκοοι μη 
ευρωπαϊκών χωρών, 5 ήταν αιτούντες 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.• Οι συμμετοχές στην έρευνα περιελάμβαναν 26 cis γυναίκες, 19 τρανς γυναίκες και 
2 cis άνδρες.

Σημαντικά ευρήματα

• Με βάση το ερευνητικό δείγμα, οι πράξεις (συχνά επαναλαμβανόμενης) σωματικής 
βίας διαπράχθηκαν συνήθως εναντίον σεξεργατριών. Μετά τη σωματική βία, 
καταγράφηκαν πάρα πολλές περιπτώσεις ψυχολογικής βίας, καταδεικνύοντας 
τον αντίκτυπο του κοινωνικού στίγματος για τις σεξεργάτριες, που επιτρέπει 
στους δράστες να εκμεταλλευτούν την ευάλωτη θέση τους και την αδυναμία να 
βοηθηθούν.

• Οι ληστείες και οι κλοπές διαπράττονται συχνά ταυτόχρονα με άλλα περιστατικά. 
Παρόλο που οι ληστείες συνήθως δεν αναφέρονται ως τυπικές πράξεις βίας 
βάσει φύλου, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι σεξεργάτριες συχνά στοχεύονται από 
παραβάτες αυτού του εγκλήματος καθώς θεωρούνται εύκολοι στόχοι που έχουν 
ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων στην κατοχή τους.

• Διάφορες περιπτώσεις δείχνουν ότι ένας κρίσιμος παράγοντας θυματοποίησης 
είναι η ποινικοποίηση της σεξεργασίας και, κατά συνέπεια, η έλλειψη ασφαλών 
τόπων εργασίας. Η ποινικοποίηση των σεξεργατριών, των πελατών τους ή τρίτων 
προσώπων οδηγεί σε φόβο για την αστυνομία και τις αρχές, και περιορίζει τη 
δυνατότητα των σεξεργατριών να αναφέρουν εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης 
της εκμετάλλευσης και του trafficking. Η ποινικοποίηση της μετανάστευσης και ο 
συναφής φόβος της σύλληψης και της απέλασης επηρεάζουν επίσης αρνητικά την 
πρόσβαση των μεταναστριών σεξεργατριών στη δικαιοσύνη.

1.  Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο.
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• Με βάση τα στοιχεία, οι παράγοντες προτροπής κι αποτροπής της αναφοράς στην 
αστυνομία είναι οι εξής:

Fattori che permettono di 
denunciare alla polizia

Fattori che non permettono di 
denunciare alla polizia

• 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 δυσπιστία απέναντι στην 
αστυνομία. 
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• Η πλειονότητα των ερωτηθέντων σεξεργατριών ήρθαν σε επαφή με την αστυνομία 
κατά τη διάρκεια ελέγχων ταυτότητας (57%), κι ελέγχων παραμονής (30%), κάτι που 
δείχνει υψηλά επίπεδα επιτήρησης και σκιαγράφισης, γεγονότα που επηρεάζουν 
αρνητικά την εμπιστοσύνη των σεξεργατριών στην επιβολή του νόμου.

• Το 36% των ερωτηθέντων ανέφεραν μόνο αρνητικές εμπειρίες με την αστυνομία, 
γεγονός καθοριστικό στην απόφαση για το αν θα αναφέρουν τα εγκλήματα ή όχι. 



Συμπεράσματα και Συστάσεις

Το έγκλημα και η βία κατά των μεταναστριών σεξεργατριών παραμένουν ένα θέμα 
που δεν έχει διερευνηθεί. Τα στοιχεία από οργανώσεις σεξεργατριών δείχνουν ότι 
πολλές μετανάστριες σεξεργάτριες δεν μπορούν να αναφέρουν εγκλήματα, εξαιτίας 
του στίγματος και του φόβου σύλληψης κι απέλασης στο πλαίσιο της ποινικοποίησης 
της σεξεργασίας και της μετανάστευσης. Η τρέχουσα ιδεολογία περί «κατάργηση 
της πορνείας» ποινικοποιώντας τους πελάτες των σεξεργατριών, επηρεάζει επίσης 
αρνητικά την εμπιστοσύνη των σεξεργατριών στις αρχές, καθώς κι αποκλείει τις 
σεξεργάτριες και τις οργανώσεις τους από τη χάραξη πολιτικής.

Υπό το φως αυτών των ευρημάτων, η ICRSE καλεί όλους τους σχετικούς εκπροσώπους 
διεθνών και διακυβερνητικών οργανισμών, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, να:

• Αντιμετωπίσουν τη βία κατά των σεξεργατριών στη δουλειά τους, 
συμπεριλαμβάνοντας με ουσιαστικό τρόπο τις σεξεργάτριες και τις οργανώσεις 
τους, π.χ. στην εφαρμογή στρατηγικής για την ισότητα των φύλων 2020-2025 και 
της στρατηγικής για τα δικαιώματα των θυμάτων 2020-2025

• Προωθήσουν μια προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα στη σεξεργασία, 
ζητώντας την αποποινικοποίησή της  και την εξάλειψη όλων των κατασταλτικών 
νόμων και κανονισμών που στιγματίζουν.

• Αναγνωρίσουν και προωθήσουν την εφαρμογή ενός τείχους προστασίας μεταξύ της 
απέλασης και της παροχής υπηρεσιών στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, και 
της πρόσβασης σε συστήματα δικαιοσύνης.

• Προωθηθεί η ευθύνη της αστυνομίας για την προστασία των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων και των ατόμων που αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις κατά του 
εγκλήματος, και να προωθηθεί η εφαρμογή όλων των διατάξεων που θεσπίζονται 
με την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων σε σχέση με τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες.
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