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22 z 22 opýtaných žien pracujúcich v sex-biznise zažilo pri práci násilie
Dnes (17.12.) je Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sexbiznise.
História tohto dňa sa začala v roku 2003, kedy organizácia SWOP (Sex Workers Outreach Project)
v USA zorganizovala spomienkový ceremoniál pre viac ako 48 obetí vraha od Zelenej rieky. Táto
akcia prerástla až do medzinárodného hnutia, ktoré upriamuje pozornosť na zločiny z nenávisti a na
diskrimináciu ľudí pracujúcich v sex-biznise.
Občianske združenie Odyseus sa už od svojho vzniku (1997) venuje ľuďom pracujúcim v
pouličnom sex-biznise v Bratislave. „Program Červený dáždnik je na Slovensku jedinečný tým, že
je jediným programom, ktorý sa zameriava výhradne na pomoc ľuďom pracujúcim v sex-biznise,
akceptuje sex-biznis ako prácu a na jeho riadení sa podieľa konzultantka z komunity“, hovorí
koordinátorka programu Olívia Strelková.
Ženám pracujúcim v pouličnom sex-biznise v Bratislave nie je násilie cudzie. Z informácií
získaných z anonymných dotazníkov vypĺňaných v teréne počas rokov 2012 až 2014 vyšlo, že
najčastejšie sa na ženách pracujúcich v pouličnom sex-biznise násilia dopúšťajú násilní muži
vydávajúci sa za zákazníkov, okoloidúci, ale najmä v minulosti aj príslušníci a príslušníčky
Policajného zboru. Aj preto sa OZ Odyseus v rámci projektu „Koniec násilia, čas na práva“,
zameralo na realizáciu aktivít s dlhodobým cieľom – násilie na ženách pracujúcich v sex-biznise
eliminovať.
Ide o aktivity zamerané na zvyšovanie právneho povedomia týchto žien prostredníctvom odborného
poradenstva, článkov a distribúcie info-edukačného materiálu, ale aj o prehlbovanie vzájomnej
dôvery a zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi ženami v sex-biznise a políciou. „Pre políciu
sme v spolupráci so ženou pracujúcou v sex-biznise a bývalým policajtom pripravili brožúrku
„Pomáhaj a chráň všetkých“, ktorá obsahuje napríklad rady od žien pracujúcich v sex-biznise, čo
by mohlo zlepšiť ich vzájomnú komunikáciu. Zároveň sme na Krajskom riaditeľstve PZ uskutočnili
pracovné stretnutie, na ktorom sme so zúčastnenými diskutovali na tému násilia páchanom na
týchto ženách a hľadali sme spoločné riešenia tohto problému,“ hovorí Strelková.
V tomto roku ste mohli na sociálnych sieťach vidieť aj video ku kampani k projektu, v ktorom si
známa komička Evelyn zahrala ženu pracujúcu v sex-biznise. Počas celého projektu prebieha aj
ďalšie mapovanie násilia na ženách v sex-biznise. “Predbežné výsledy mapovania ukazujú, že z 22
opýtaných žien zažili všetky niekedy v živote násilie pri práci v sex-biznise. Najčastejšie išlo o

fyzické násilie zo strany násilných mužov, vydávajúcich sa za zákazníkov. 4 ženy zažili násilie v ten
istý týždeň, v ktorom sme s nimi dotazník vypĺnili,” hovorí Strelková.
Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa OZ Odyseus realizuje pracovné „Vianočné raňajky
pod Červeným dáždnikom“ spojené s diskusiou a výstavou fotografií. „Na akciu sme pozvali
predovšetkým študentov a študentky sociálnej práce, príslušníkov/čky Policajného zboru,
zahraničných hostí, iné neziskovky, ktoré sa venujú téme násilia páchanom na ženách a médiá.
Hlavnou témou diskusie je hľadanie spoločných riešení v predchádzaní násilia páchanom na
ženách pracujúcich v sex-biznise. Súčasťou akcie je aj výstava fotografií fotografky Ester Erdelyi,
ktoré verejnosti približujú život žien pracujúcich v sex-biznise“, hovorí Strelková.
OZ Odyseus si pripomenie dôležitosť tohto dňa aj priamo v teréne. "S klientkami budeme
konzultovať predovšetkým tému ľudských práv a dostanú od nás aj darčeky- hygienické balíčky a
červené dáždniky. Práve červený dáždnik je totiž medzinárodným symbolom ľudí pracujúcich v sexbiznise,“hovorí konzultantka programu Červený dáždnik Sandra Pódová.
O téme násilia páchanom na ženách sa začalo v spoločnosti opäť viac hovoriť. Spoločnosť však
často na ženy pracujúce v sex-biznise zabúda. „Nadišiel čas, aby spoločnosť prestala vnímať
násilie páchané na ženách pracujúcich v sex-biznise ako „riziko povolania“ a vyjadrila jasný
postoj, že násilie na ženách nesmie byť tolerované za žiadnych okolností“, dodáva Strelková.
OZ Odyseus môžete podporiť jednoducho „lajknutím“ stránky OZ Odyseus na sociálnej sieti
Facebook a zdieľaním informácií na sociálnych sieťach, aby sa o problémoch ľudí z
ohrozených komunít a ich účinných riešeniach dozvedelo čo najviac ľudí. Ak máte záujem o
priamu podporu aktivít, navštívte www.odyseus.org a sekciu „Ako nám pomôcť“. Ďakujeme.

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.
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.“
Projekt je realizovaný v partnerskej spolupráci s organizáciou SWAN (Sex Workers Rights Advocacy Network).

