
SWAT – SEX WORKERS + ALLIES TRANSLATE, EDIT + DESIGN 

 

 

Sekswerkers en bondgenoten vertalen, redigeren en ontwerpen 

Missie:  SWAT moet een network worden van sekswerkers en bondgenoten die kunnen vertalen, 

redigeren en ontwerpen. Het gaat daarbij om rapporten, verslagen, akademisch werk, blogs en 

nieuwsartikelen, presentaties, posters en ook onderschriften bij foto’s waarmee kennis over 

sekswerk wordt verspreid dwars door alle grenzen van cultuur en taal heen.  (voor details lees 

Waarom + hoe) 

 

Coördinatoren:  Matthias Lehmann (Research Project Germany) & Katherine Koster (SWOP USA) 

“Mijn motief om SWAT te lanceren was om te helpen meer kennis over sekswerk te delen 

uit met name die gebieden van de wereld waar sekswerkers voornamelijk communiceren 

in hun moedertaal.” - Matthias 

“Ik heb vrienden die vloeiend andere talen spreken. Heel veel mensen kunnen dat. Mijn 

motief is om al die connecties samen te brengen en zo het werk van organisaties die voor 

de rechten van sekswerkers werken toegankelijker te maken in andere talen en 

gemeenschappen.” - Katherine 

Contact: coordinator.swat@gmail.com 

Facebook Groep: https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 

 

Waarom + Hoe:  

De bedoeling van SWAT is tweeledig: een netwerk van sekswerkers en bondgenoten creëren dat de 

kennis van sekswerk deelt dwars door alle grenzen van cultuur en taal heen, en iedereen die er een 

bijdrage aan levert zo mogelijk te belonen.  Zoals velen van jullie al pijnlijk ervaren moeten hebben, 

is er geen of maar heel weinig geld om mensen te betalen die de genoemde dingen vertalen, 

redigeren of ontwerpen. 

Het is niet de bedoeling van SWAT om iedereen die hun talenten gratis ter beschikking stellen te 

ontmoedigen, maar zoals acteur Wil Wheaton onlangs de spijker op de kop sloeg:  “Als je iets schrijft 

wat een redacteur de moeite waar vindt om te publiceren, is het het waard om ervoor betaald te 

worden. Punt uit.  Dit advies geldt ook voor ontwerpers, fotografen en programmeurs, voor 

IEDEREEN die iets maakt. Jij. Verdient. Compensatie. Voor. Je. Werk.”  In deze zin is het idee van 

SWAT als volgt. 
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[Stap 1 – adverteer het werk] 

Organisaties of personen die een vertaler, redacteur, web designer of graficus nodig hebben kunnen 

een bericht plaatsen in de SWAT Facebook groep, of een email sturen aan de SWAT coördinatoren. 

Zij kunnen schrijven in elke gewenste taal maar de hoofdzaken moeten ook in het Engels 

aangeleverd worden (bv. met behulp van Google Translate).  Organisaties of personen die een 

betaalde mogelijkheid hebben worden verzocht geen bericht via Facebook te plaatsen maar contact 

op te nemen met de SWAT coördinatoren (zie Stap 3). 

Voorbeeld 1 

1. Naam organisatie/persoon: Sex Worker Outreach Project 

2. Onderwerp + bedoeling: Stigma experienced by trans* sex workers; policy brief 

3. Moedertaal: English  

4. Doeltaal: Spanish 

5. Aantal woorden: 2800 

6. Geschat moeilijkheidsniveau: gemiddeld 

7. Uiterste datum: 30 November 

+ de tekst in je moedertaal 

Voorbeeld 2 

1. Naam organisatie/persoon:  Sex Worker Outreach Project 

2. Type + bedoeling: Paraplu-logo voor de nieuwe SWOP-afdeling in Tennessee 

3. Uiterste datum: 30 November 

+ de tekst in je moedertaal 

[Stap 2 – informeer de SWAT coördinatoren] 

Zodra het contact is gelegd tussen de organisatie/persoon en degene(n) die kan/kunnen helpen, 

kunnen zij de opdracht bespreken hetzij openbaar in de Facebook groep hetzij privé via email of chat. 

Als het werk af is, melden zij dat per email aan de SWAT coördinatoren; ideaal zou zijn als erbij staat 

hoeveel uren er gewerkt is en wat het werk precies inhield. Als beide partijen dit niet in het Engels 

kunnen laten weten, moeten ze het [in hun eigen taal] schrijven in korte, eenvoudige zinnetjes die 

met Google Translate makkelijk gelezen kunnen worden.  

[Stap 3 – beloningssysteem] 

De SWAT coördinatoren houden een dossier bij van alle leden en hun betreffende vaardigheden. 

Steeds als iemand gratis werk levert, zetten de coördinatoren de bestede uren naar best vermogen 

in punten om, gebaseerd op de aangeleverde informatie.  Organisaties of personen die een betaalde 

opdracht kunnen uitzetten worden verzocht dit niet via Facebook bekend te maken maar de SWAT 

coördinatoren te emailen. Deze nemen dan contact op met de gekwalificeerde persoon in het 

netwerk die de meeste punten verzameld heeft, zodat die beloond wordt voor eerder gratis werken. 

Mocht deze persoon niet beschikbaar zijn dan gaat de opdracht naar de volgende in de rij – en zo 

voort. 



Nogmaals, het is niet de bedoeling van dit netwerk om iemand te ontmoedigen die onbetaald wil 

werken. Veel organisaties en initiatieven kunnen niet bestaan  zonder de waardevolle bijdragen van 

vrijwilligers; vrijwilligerswerk doen is nobel en veelbetekenend.  Maar van vrijwilligerswerk kun je 

niet leven, van exposure dollars of credit ook niet.  Daarom hopen wij dat SWAT iets bijdraagt aan de 

saamhorigheid van sekswerkers en hun bondgenoten overal ter wereld om kennis te delen en om, 

waar mogelijk, de velen van jullie te belonen die onvermoeibaar je best doen om de rechten van 

sekswerkers te steunen. 

Wij kijken uit naar jullie reacties. Neem contact met ons op via email en laat ons weten welke 

vaardigheden je zou willen inzetten. We nodigen jullie ook uit om je aan te sluiten bij de SWAT 

Facebook groep. 

Vriendelijke groeten, 

Matthias & Katherine 

 

 

Kun je #vertalen, redigeren, #ontwerpen om #sekswerk-ers’ #mensenrechten te steunen? Sluit je 

aan bij SWAT! https://www.facebook.com/groups/653326531454257/ 
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