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MENNESKERETTIGHEDER TIL SEXARBEJDERNE: 

Anerkendelsen og beskyttelsen af sexarbejderes menneskerettigheder er 

essentiel for at styrke sundhed og sikkerhed. At sikre sexarbejdernes 

menneskerettigheder er den bedste måde at reducere eller eliminere den 

diskrimination og skade som sexarbejdere ofte udsættes for, og vejen til at 

forbedre adgangen til sundheds- og sociale tilbud. 

 

SEXARBEJDERE SOM EN DEL AF LØSNINGEN: 

Styrkede sexarbejdere i front er essentiel i bekæmpelse af HIV og 

diskrimination. Sexarbejdere er deres egen bedste ressource, og bør være de 

ledende i udvikling og indførelse af programmer og politikker, der har 

indflydelse på deres liv. Kun ved at opmuntre sexarbejdere til at tale på egne 

vegne og styrke deres indflydelse, kan stigmatisering og krænkelser af 

rettigheder stoppes. 

 

STØT EGEN-REPRÆSENTATIONEN AF SEXARBEJDERES ERFARINGER 

OG KULTUR: 

En stærk tradition for kulturel repræsentation (bøger, film, online 

præsentationer, festivaler og fester) findes i sexarbejdermiljøer og 

organisationer verden over. I år afholder vi, i Barcelona, vores første 

sexarbejde- og skadesreduktions-filmfestival for at hylde sexarbejderes egen-

repræsentation af dette tema. Disse kulturelle tiltag vil gøre vores formål med 

vores rettighedsbaserede bevægelse tydeligere for folk som ikke er bekendt 

med sexarbejderes forhold og erfaringer, og er en vigtig del af vores kamp for 

rettigheder og mulighed for forandringer. 

 

SEXARBEJDE ER ARBEJDE - IKKE SKADEFORVOLDENDE: 

Sexarbejde er i sig selv ikke skadeligt. Grundene til, at folk har sexarbejde er 

ligeså forskellige som grundene til, at folk har alle mulige andre former for 

arbejde. Mange sexarbejdersundheds- og rettighedsorganisationer bruger 

skadesreduktion som målestok, når de beskæftiger sig med sexarbejderes 



behov. Andre organisationer er tilbageholdende med at bruge 

skadesreduktion som mål, fordi “skade” i denne sammenhæng af og til 

fejlagtigt opfattes som synonymt med sexarbejde eller med sexarbejderne 

selv. 

 

Vi fastholder, at enhver skade i forbindelse med sexarbejde er et resultat af 

undertrykkende omgivelser, hvor sexarbejde ikke anerkendes som arbejde, 

og hvor sexarbejdere er uden basale menneskerettigheder og uden adgang til 

relevante sundhedstilbud. 

 

ARBEJDERRETTIGHEDER/FAGLIGE RETTIGHEDER FOR 

SEXARBEJDERE: 

Sexarbejde skal anerkendes som arbejde for at sikre ordentlige og passende 

arbejdsforhold. Fravær af faglige rettigheder efterlader sexarbejdere mere 

udsatte for overfald og dårlige arbejdsforhold. Sexarbejde skal ikke 

overreguleres eller underkastes specielle restriktioner af 

diskriminationsbaseret frygt for sexarbejde eller sexarbejderne selv. 

Sexarbejde skal anskues som al anden slags arbejde. 

 

Desuden vil vi i forbindelse med rådgivning på Harm Reduction 2008: IHRA´s 

19. Internationale Konference insistere på, at sexarbejdere er nøglepersoner i 

arbejdet med at fremme menneskerettigheder og skadesreduktion, og vi ser 

frem til at arbejde sammen med allierede som deler vores filosofi og vores 

bestræbelser på at opnå retfærdighed. 

 

 

“INTET OM OS - UDEN OS.”  


