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Заедничка изјава на ICRSE – SWAN – TAMPEP

И оваа година по повод  17 декември, Меѓународниот ден за стоп на насилството врз сексуалните 
работници, ние, сексуалните работници и поддржувачи од Европа и Централна Азија, членови на ICRSE, 
SWAN и TAMPEP1 ќе одржиме јавни настани и демонстрации со барање да се запрат сите форми на 
насилство против сексуалните работници. 

Дел од членовите, партнери во европскиот проект INDOORS, ја користат оваа прилика да ја промовираат 
кампањата „Различни професии. Еднакви права“ (‘Different Jobs. Equal Rights’) преку која се бара 
признавање на работничките права како начин за борба против стигмата и насилството против 
сексуалните работници.2

Притоа, со поимот насилство се мисли на убиствата и нападите кои продолжуваат да се случуваат 
секојдневно. Во многу земји во нашиот регион и ширум светот сексуалните работници постојано 
претрпуваат високо ниво на физички напади. Убиствата на сексуалните работници, а особено на 
мигрантите, уличните и трансродови сексуални работници се секојдневие. Само оваа година, голем број 
на сексуални работници во нашиот регион беа убиени, а при тоа не беа преземени ефективни дејства за 
да се спречат овие случаи.3

Со поимот насилство се мисли на стигма и дискриминација. Општеството, со поддршка на медиумите
продолжуваат да гледаат на нас како на несигурни, неморални, заболени отпадници чија човечка 
вредност треба да се негира. Нашите права се прегазени. Нашите животи и работа се стереотипизирани 
и оцрнети. Гледајќи на нас или како на криминалци и како на жртви, државата и нејзините актери, 
вклучувајќи ја полицијата и државните социјални работници4 нѐ прогонуваат/малтретираат нас и 
нашите семејства, ни ги одземаат децата, нѐ изложуваат на присилни медицински тестирања и 
потикнуваат општоприфатена стигма врз нас, нашите партнери и семејства. 

Со поимот насилство се мисли на насилството спонзорирано од страна на државата, вклучително и 
рациите на нашите работни места. Овој месец, во Лондон, 200 полицајци, со присуство на кучиња ги 
кршеа вратите на борделите, и ги исфрлаа жените на улица додека новинарите фотографираа. Голем 
дел од жените беа уапсени, а многумина се присилени на депортација.5

Дел од државите ни ги негираат основните права за здружување и обединување, однесувајќи се кон нас 
како кон криминалци. Во мај 2013 година, руската национална група на сексуални работници Silver Rose
не доби дозвола за официјално регистрирање како граѓанска организација од Министерството за 
правда на Русија. Покрај одбивањето за регистрација, Министерството исто така ја обвини Silver Rose за 
прекршување на член 29 од националниот устав. Член 29 забранува „кампањи и пропаганди кои 
поттикнуваат социјална, расна, национална или религиозна омраза и непријателство.“6

                                                            
1 www.sexworkeurope.org, www.swannet.org, http://tampep.eu/
2 Проектот INDOORS ги анализира работните и животни услови на сексуалните работнички во 9 европски градови. 
Прокетот се имплементира од страна на 9 партнерски организации од 9 европски земји: Австрија, Бугарија, 
Франција, Финска, Германија, Италија, Португалија, Шпанија, и Холандија: http://www.indoors-project.eu/, 
https://www.facebook.com/Indoorslllcampaign
3 36 земји од 5 континенти протестираа против насилството врз сексуалните работници, и неодамнешните убиства 
на Дора од Турција и Јасмин од Шведска http://jasmineanddora.wordpress.com/
4 http://www.sexworkeropenuniversity.com/uploads/3/6/9/3/3693334/swou_ec_swedish_abolitionism.pdf
5 http://prostitutescollective.net/2013/12/05/police-raids-against-sex-workers-in-soho-central-london/
6 http://www.silver-rose.org/?p=news



Со поимот насилство мислиме на измените на законите, криминализација на нашата работа и присила
на работа во опасни услови. Во Киргистан, и покрај фактот што многумина сексуални работници и групи 
за борба за женските права веќе втора година по ред се спротиставуваат на воведувањето на закон со 
кој се казнуваат сексуалните работници и со кој се изложуваат на полициско насилство7, 
Министерството за внатрешни работи воспостави нов полициски одел за „оддржување на моралот“, 
преку кој повторно се промовира воведувањето на штетниот закон.8

Со поимот насилство исто така мислиме на необезбедувањето, од страна на државата, на работни 
услови за сексуалните работници во земјите во кои сексуалната работа е легална професија.
Мнозинството од унгарските општини немаат дефинирано легални работни зони во согласност со 
законот, присилувајќи ги сексуалните работници во подземјето каде што се изложени на бројни 
здравствени и безбедносни ризици. Дури и во неколкуте случаи каде работните зони се одредени, тоа 
вообичаено се оддалечени, мрачни и пусти места, далеку од трговски активности, што ги прави 
сексуалните работници мета на насилство, силување, грабежи и убиства.9

Криминализацијата на нашите клиенти е најновата форма на структурно насилство кое нѐ остава без 
заработка, со помала можност за преговарање и зголемена стигматизација. Оваа година во Франција, 
покрај спротиставувањето на повеќе од 100 организации за сексуални работници, човекови права, ЛГБТ 
и женски права националното собрание разгледува предлог-закон за криминализирање на клиентите 
врз основа на неоснована статистика. 10

Со поимот насилство мислиме на нашето постојаното замолчување и исклучување од платформите за 
креирање на политики, како и од конференциите за права на жените и работниците11. Иако нашите 
гласови се посилни, нашите организации се поодржливи, а нашите сојузници се погласни, сепак сѐ уште 
нам ни се негира правото да проговориме за ефективни стратегии за искоренување на насилството 
против нас. 

Со оглед на горенаведеното, ние, сексуалните работници и сојузници ширум Европа и Централна Азија 
ве покануваме да нѝ се придружите, да ги слушнете нашите приказни и да застанете ДО НАС во 
барањето на крај на СИТЕ форми на насилство против сексуалните работници!

За да дознаете повеќе за настаните организирани од нашите членки, посетете ги нашите веб страни:
www.sexworkeurope.org , www.swannet.org, http://tampep.eu/
или посетете ја нашата фејс бук страна: https://www.facebook.com/events/254706031353030/

За да не контактирате: info@sexworkeurope.org, marijat@swannet.org, tampep@xs4all.nl

                                                            
7http://www.vb.kg/doc/252680_salamat_adylov:_oboroty_seks_indystrii_v_bishkeke_dohodiat_do_10_mln.html
8http://www.vb.kg/doc/252680_salamat_adylov:_oboroty_seks_indystrii_v_bishkeke_dohodiat_do_10_mln.html
9 http://www2.ohchr.org/English/bodies/cedaw/docs/ngos/SZEXE_ForTheSession_CEDAW54.pdf
10 http://site.strass-syndicat.org/2013/09/manifeste-contre-la-penalisation-des-prostituees-et-de-leurs-clients/
11 Шкотска: сексуалните работници се исклучени од јавната расправа каде се дискутираше новиот закон
http://glasgowswou.wordpress.com/2013/04/04/very-latest-press-release-see-the-press-kit-for-more/


