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Aj ženy pracujúce v sex-biznise dnes slávia Medzinárodný deň žien
Už 12 rokov sa občianske združenie Odyseus venuje prostredníctvom programu Červený
dáždnik ženám pracujúcim v pouličnom sex-biznise. Verejnosť upozorňuje na rešpektovanie
ľudských práv žien pracujúcich v sex-biznise a vyzýva k eliminovaniu násilia, ktoré je na nich
páchané.
Minulý rok začalo OZ Odyseus s realizáciou projektu „Koniec násilia, čas na práva“. Cieľom
projektu je prispieť k minimalizácii prípadov násilia páchaného na ženách pracujúcich v pouličnom
sex-biznise. „Cieľ projektu chceme dosiahnuť najmä zvyšovaním právneho povedomia žien
pracujúcich v pouličnom sex-biznise, ako aj poukázaním na násilie, ktoré je na nich páchané“,
hovorí koordinátorka programu Červený dáždnik Olívia Strelková.
OZ Odyseus pomáha predchádzať násiliu na ženách pracujúcich v sex-biznise predovšetkým
prostredníctvom odborného poradenstva, článkov a distribúciou info-edukačných materiálov.
V rámci projektu však plánuje aj kampaň, ktorej cieľom bude priblížiť túto tému verejnosti.
Skúsenosti a informácie získané OZ Odyseus pri výkone terénnej sociálnej práce poukazujú na to,
že ženy pracujúce v sex-biznise sú často vystavené násiliu a porušovaniu práv. Najčastejšie sa
stretávajú s porušovaním práv nielen zo strany zákazníkov, ale aj bežných okoloidúcich a polície.
Práve preto sa projekt zameriava na prácu s tromi cieľovými skupinami: ženami pracujúcimi v
pouličnom sex-biznise, policajtami/policajtkami a verejnosťou.
„Najčastejšie sa stretávame s porušovaním práva na osobnú bezpečnosť a práva na ochranu
zdravia. Odyseus je jednou z mála organizácií, na ktorú sa my ženy pracujúce v sex-biznise môžeme
obrátiť a otvorene hovoriť o svojich problémoch. Spoločnosť sa ženám pracujúcim v sex-biznise
často otáča chrbtom a preto je nutné o našich právach rozprávať na úrovni mesta, krajiny či za
medzinárodnej spolupráce tieto práva obhajovať“, hovorí Sandra, žena ktorá pracuje už 20 rokov
v sex-biznise a z toho 5 rokov spolupracuje s OZ Odyseus na programe Červený dáždnik.
MDŽ má svoje korene v začiatkoch 20. storočia v USA a vznikol preto, aby podporil práva
utláčaných a diskriminovaných žien. V roku 1908 demonštrovali v New Yorku tisíce krajčírok proti
diskriminácii žien v práci, zlým pracovným podmienkam, detskej práci a za svoje volebné právo.
„Aj my ženy pracujúce v sex-biznise chceme v dnešný Medzinárodný deň žien poukázať na to, že
sme matky, sestry, dcéry, jedným slovom ženy a nedovolíme, aby boli naše práva porušované.“
dodáva Sandra.

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.

