
 

SWAT – SEX WORKERS + ALLIES TRANSLATE, EDIT + DESIGN 

 

 

 

Εργαζόμενοι στην βιομηχανία του σεξ + Σύμμαχοι  

Μεταφράζουν, Επιμελούνται + Σχεδιάζουν 

Αποστολή: Το SWAT έχει σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου από εργαζόμενους στη 

βιομηχανία του σεξ και συμμάχους οι οποίοι/οι οποίες να μπορούν μεταφράζουν, να 

επιμελούνται και να σχεδιάζουν αναφορές, συνοπτικά φυλλάδια, ακαδημαϊκά, 

ειδησεογραφικά άρθρα και άρθρα ιστιολογίων, παρουσιάσεις, αφίσες, ακόμα και 

φωτογραφικό υλικό το οποίο θα μοιράζεται την γνώση για την εργασία του σεξ πέρα από 

τα πολιτισμικά και γλωσσικά εμπόδια (Παρακαλώ διαβάστε «Γιατί + Πώς» για περισσότερες 

λεπτομέρειες). 

Συντονιστές: Matthias Lehmann (Research Project Germany/Γερμανία) και Katherine Koster 

(SWOP USA/ΗΠΑ) 

«Αυτό που με παρακίνησε για τη δημιουργία του SWAT ήταν το ότι ήθελα να 

συμμετέχω στο να δω περισσότερη γνώση για την εργασία του σεξ να μοιράζεται 

από εκείνα τα μέρη του κόσμου όπου οι εργαζόμενοι στην βιομηχανία του σεξ 

επικοινωνούν περισσότερο στις μητρικές τους γλώσσες.» - Matthias 

«Έχω φίλους/φίλες που μιλούν άπταιστα άλλες γλώσσες, όπως και πολλοί άλλοι 

άνθρωποι. Με παρακίνησε η συγκέντρωση όλων αυτών των διασυνδέσεων και να 

κάνουμε τη δουλειά για τις οργανώσεις δικαιωμάτων των εργαζομένων στη 

βιομηχανία του σεξ πιο προσβάσιμη  σε όλες τις γλώσσες και τις κοινότητες» - 

Katherine 

Επικοινωνία: coordinator.swat@gmail.com 

Ομάδα στο Facebook: https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 

 

Πώς + Γιατί 

Σκοπός του SWAT δεν είναι μόνο να παρέχει στους εργαζόμενους της βιομηχανίας του σεξ 

και τους συμμάχους ένα δίκτυο το οποίο να επιτρέπει την γνώση για την εργασία του σεξ 

πέρα από πολιτισμικά και γλωσσικά εμπόδια, αλλά ακόμη να επιβραβεύσει τους 

εμπλεκόμενους για την εργασία τους, όποτε αυτό είναι δυνατό. Πιο συχνά, όπως οι 

περισσότεροι/ περισσότερες από εσάς θα ξέρετε δυστυχώς, δεν υπάρχει ή είναι 

περιορισμένη η χρηματοδότηση για να πληρωθούν εκείνοι/εκείνες που μεταφράζουν, 

επιμελούνται ή σχεδιάζουν τα παραπάνω παρατεθειμένα υλικά. 
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Το SWAT δεν θέλει ούτε να ενθαρρύνει ούτε να αποθαρρύνει τους ανθρώπους από το να 

συνεισφέρουν τις δεξιότητές τους χωρίς χρηματική ανταμοιβή, αλλά όπως ο ηθοποιός Wil 

Wheaton εύστοχα είχε επισημάνει πρόσφατα: «Αν γράψεις κάτι που ένας ςκδότης θεωρεί 

πως είναι άξιο να εκδοθεί, αξίζει να πληρωθείς γι’ αυτό. Περίοδος. Αυτή η συμβουλή έχει 

αφορά τους σχεδιαστές, τους φωτογράφους, τους προγραμματιστές, ΟΛΟΥΣ όσους κάνουν 

κάτι. Εσύ. Αξίζεις. Αποζημίωση. Για. Τη. Δουλειά. Σου.» Έτσι, η ιδέα του SWAT είναι η 

ακόλουθη. 

[Βήμα 1- Διαφήμισε την εργασία σου] 

Οργανώσεις και άτομα που έχουν ανάγκη από μεταφραστή, συντάκτη, web designer ή 

γραφίστα μπορούν είτε να δημοσιεύσουν μία διαφήμιση στην ομάδα του SWAT στο 

Facebook ή να στείλουν ένα email στους συντονιστές του SWAT. Καθώς είναι ελεύθεροι να 

γράψουν σε όποια γλώσσα επιθυμούν, λεπτομέρειες κλειδιά θα πρέπει να παρέχονται στα 

αγγλικά (π.χ. με την χρήση Google Translate). Οργανώσεις και άτομα που προσφέρουν μία 

ευκαιρία επί πληρωμή, καλούνται να μην τη διαφημίσουν μέσω Facebook αλλά να 

επικοινωνήσουν με τους συντονιστές (βλέπε Βήμα 3). 

Δείγμα 1 

1. Όνομα της οργάνωσης/ατόμου: Sex Workers Outreach Project 

2. Θέμα + σκοπός: Το στίγμα που υφίστανται οι τρανς* εργαζόμενοι/ εργαζόμενες στη 

βιομηχανία του σεξ · απόσπασμα πολιτικής 

3. Γλώσσα πηγής: Αγγλικά 

4. Γλώσσα στόχου: Ισπανικά 

5. Μέγεθος κειμένου σε λέξεις: 2800 

6. Εκτιμώμενο επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο 

7. Διορία: 30 Νοεμβρίου 

+Συνοδευμένο κείμενο στη μητρική σας γλώσσα 

Δείγμα 2 

1. Όνομα της οργάνωσης/ ατόμου: Sex Worker Outreach Project 

2. Θέμα + Σκοπός: Λογότυπο σε σχήμα ομπρέλας για το νέο τμήμα SWOP στο Τενεσί 

3. Διορία: 30 Νοεμβρίου 

 +Συνοδευμένο κείμενο στη μητρική σας γλώσσα 

[Βήμα 2- Ενημερώστε τους συντονιστές του SWAT] 

Αφού η επικοινωνία μεταξύ του οργανισμού/ ατόμου και του (των) ατόμου (ατόμων) που 

προσφέρθηκε (προσφέρθηκαν) να βοηθήσει (βοηθήσουν) έχει αποκατασταθεί, μπορούν να 

συζητήσουν την εργασία είτε δημοσίως στην ομάδα του Facebook ή ιδιωτικά μέσω email ή 

chat. Αφού γίνει η δουλειά, θα πρέπει να στείλουν email στους συντονιστές του SWAT για 

να τους ενημερώσουν ότι η εργασία ολοκληρώθηκε, ιδανικά χρησιμοποιώντας 

πληροφορίες για τις συγκεκριμένες ή τις εκτιμώμενες ώρες εργασίας ή περιγράφοντας τι 

απαιτούσε η εργασία. Αν κανείς τους δεν μπορεί να γράψει στα Αγγλικά, θα πρέπει να 

γράφουν σε μικρές, απλές προτάσεις για να διευκολύνουν την ανάγνωση μέσω Google 

Translate. 
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[Βήμα 3- Ανταμοιβή του Σχεδίου] 

Οι συντονιστές του SWAT θα καταγράφουν όλα τα μέλη και τις σεβαστές τους ικανότητες. 

Κάθε φορά που κάποιος/κάποια συνεισφέρει τη δουλειά του δωρεάν, οι εργατοώρες 

του/της θα μετατρέπονται σε πόντους για το μέγιστο των ικανοτήτων τους βάσει των 

συντονιστών, με δεδομένα τις πληροφορίες Που δόθηκαν. Οργανώσεις ή άτομα που 

προσφέρουν μία ευκαιρία επί πληρωμή καλούνται να μην τη διαφημίσουν μέσω Facebook 

αλλά να στείλουν email στους συντονιστές του SWAT, οι οποίοι θα επικοινωνήσουν με ένα 

ικανό μέλος του δικτύου το οποίο έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, έτσι 

ώστε να ανταμειφθούν για την προηγούμενη εργασία τους που προσφέρθηκε δωρεάν. Αν 

το άτομο αυτό δεν είναι διαθέσιμο, η εργασία ανατίθεται στο άτομο με τους δεύτερους 

περισσότερους πόντους- και ούτω καθεξής. 

 

Ακόμα μια φορά, το δίκτυο δεν σκοπεύει να αποθαρρύνει τον οποιονδήποτε από το να 

παρέχει την εργασία του δωρεά. Πολλές οργανώσεις και πρωτοβουλίες δεν μπορούν να 

δουλέψουν χωρίς τη συνεισφορά των εθελοντών και ο εθελοντισμός είναι ένα ευγενές και 

σημαντικό πράγμα. Παρόλα αυτά, ο εθελοντισμός δεν πληρώνει κανενός τους 

λογαριασμούς, όπως ούτε η προβολή και τα εύσημα, για τα οποία ελπίζουμε ότι το SWAT 

θα βοηθήσει στο να φέρει κοντά τους εργαζόμενους στην βιομηχανία του σεξ και τους 

συμμάχους από όλο τον κόσμο για να μοιραστούν γνώση και, όπου πιθανό, να ανταμείψει 

τους πολλούς από εσάς που δουλεύουν αδιάκοπα για να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων στη βιομηχανία του σεξ. 

Περιμένουμε την απάντησή σας. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email για να μας 

πείτε για τις ικανότητες με τις οποίες μπορείτε να συνεισφέρετε. Σας καλούμε, ακόμα, να 

γίνετε μέλη στην ομάδα του Facebook του SWAT. 

Με εκτίμηση, 

Matthias και Katherine 

 

 

 

Μπορείς να #μεταφράσεις και θα ήθελες να υποστηρίξεις τα #ανθρώπιναδικαιώματα των 

#sexwork-ers? Έλα στο SWAT! 

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