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Dnes je Medzinárodný deň ľudí pracujúcich v sex-biznise
Medzinárodný deň ľudí pracujúcich v sex-biznise (2.6.) je pamätným dňom od roku 1975, kedy
viac ako 100 osôb pracujúcich v sex-biznise okupovalo kostol Saint-Nizier v Lyone preto, aby
poukázali na diskrimináciu a porušovanie ich práv.
História tohto dňa siaha až k začiatku 70. rokov, kedy vo Francúzsku policajné sankcie nútili ženy
pracujúce v sex-biznise pracovať čoraz viac v utajení. Výsledkom bolo, že ochrana zo strany
verejnosti zmizla a voči týmto ženám bolo často používané násilie. Po dvoch vraždách a neochote
vlády zlepšiť situáciu ľudí pracujúcich v sex-biznise, začali tieto osoby v Lyone okupovať jeden z
miestnych kostolov-Saint-Nizier na ulici Brest- a začali štrajk. Po ôsmych dňoch bol kostol
vyprázdnený políciou. Táto udalosť je považovaná za začiatok hnutia ľudí pracujúcich v sex-biznise v
boji za ich práva.
OZ Odyseus sa prostredníctvom programu Červený dáždnik venuje ľuďom pracujúcim v sex-biznise
v Bratislave. “V rámci prebiehajúcej kampane k projektu „Koniec násilia, čas na práva“
upozorňujeme verenosť na násilie páchané na ženách pracujúcich v sex-biznise a snažíme sa
prispievať k tomu, aby násilie na týchto ženách nebolo spoločnosťou tolerované” hovorí
koordinátorka programu Červený dáždnik Olívia Strelková.
Vo videu ku kampani si komička Eva Kramerová, známa tiež ako Evelyn, zahrala ženu pracujúcu v
sex-biznise. “Evelyn vniesla do nášho videa moment prekvapenia- väčšina ľudí od videí, v ktorých
vystupuje, automaticky očakáva jej svojský humor, no po chvíli sledovania toho nášho dochádza k
precitnutiu v podobe pomenovania každodených problémov žien pracujúcich v sex-biznise”, hovorí
Strelková. Video si počas mesiaca máj pozrelo vyše 10 500 ľudí. Cieľom kampane je prispieť k
iniciovaniu verejnej diskusie o tejto tabuizovanej téme.
“K dnešnému dňu sme pripravili akciu pre klientky priamo v teréne, na ktorej budeme hovoriť aj o
tom, aké majú ženy pracujúce v sex-biznise práva a ako sa účinne brániť pred násilím a
diskrimináciou,” dodáva Strelková.
Kampaň projektu Koniec násilia, čas na práva môžete podporiť zdieľaním videa prostredníctvom
sociálnych sietí, zdieľaním cover fotografie „Ja od problémov neodchádzam“ na sociálnych sieťach
ako aj priamou podporou aktivít programu Červený dáždnik. Viac informácií je uvedených na
www.odyseus.org v sekcii „Ako nám pomôcť“.

Projekt je realizovaný v partnerskej spolupráci s organizáciou SWAN (Sex Workers rights
Advocacy Network)
Oznámenie: „Projekt Koniec násilia, čas na práva bol podporený sumou 44609,23 eur z Fondu pre
mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu
je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Koniec násilia, čas na práva je
posilnenie zraniteľných skupín.“

Občianske združenie Odyseus je jedna z najstarších organizácií na Slovensku poskytujúcich terénnu sociálnu
prácu. Od roku 1997 poskytuje nízkoprahové služby s pomocou profesionálneho a odborného tímu
pracovníkov. Ide prevažne o servisné služby užívateľom drog, osobám ponúkajúcim sexuálne služby na ulici
a ľuďom žijúcim s HIV. V roku 2013 získalo združenie dve ocenenia – Cenu Nadácie Orange a medzinárodnú
Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu. Viac informácií nájdete na www.odyseus.org, www.hivaids.sk,

www.drogy.org.

