
SWAT – SEX WORKERS + ALLIES TRANSLATE, EDIT + DESIGN 

 

 

Sexarbetare och allierade översättning, redigering eller design 

Uppgift: SWAT strävar efter att bli ett nätverk för sexarbetare och allierade som har möjlighet att 

översätta, redigera och utforma rapporter, kortfattade dokument, akademiska texter, blogginlägg, 

nyhetsartiklar, presentationer, affischer, eller bildtexter med syfte att dela sexarbetares kunskap 

över kulturella och språkliga barriärer. (Var vänlig läs ‘Varför + Hur?’ för mer information.) 

 

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

“Jag kände mig motiverad att starta SWAT för att jag skulle vilja bidra till att mer av 

sexarbetares kunskap delas från delar av världen där sexarbetare oftast kommunicerar på 

sitt modersmål.” – Matthias 

“Jag har vänner som talar andra språk flytande, vilket ju många gör. Jag var motiverad att 

centralisera alla dessa kopplingar samt att göra arbete som gäller organisationer för 

sexarbetares rättigheter mer tillgängliga över olika språk och communities.” – Katherine 

Kontakt: coordinator.swat@gmail.com 

Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 

 

Varför + Hur: 

SWATs syfte är inte bara att erbjuda sexarbetare och allierade ett nätverk för att möjliggöra 

sexarbetarrelaterad kunskapsdelning över kulturella och språkliga barriärer, utan också att belöna 

medarbetare för deras arbete när möjlighet finns. 

Allt som oftast, vilket de flesta av er antagligen redan är smärtsamt medvetna om, finns det ingen, 

eller mycket begränsad, finansiering för att betala de som översätter, redigerar eller utformar ovan 

nämnda material. 

SWAT vill varken uppmuntra till efter avråda folk från att bidra sina färdighet utan betalning, men 

som skådespelaren Wil Wheaton nyligen pekade ut: ”Om du skriver någonting som en redaktör 

tycker är värt att publiceras så är du värd att få betalt. Punkt. Detta råd gäller grafiker, fotografer, 

programmerare, VEM SOM HELST som skapar något. Du. Förtjänar. Kompensation. För. Ditt. Arbete.” 

Därför är idén bakom SWAT följande: 

  

mailto:coordinator.swat@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/
http://wilwheaton.net/2015/10/you-cant-pay-your-rent-with-the-unique-platform-and-reach-our-site-provides/


[Steg 1 – Annonsera din uppgift] 

Organisationer eller individer som behöver en översättare, redigerare, webdesigner eller grafisk 

formgivare kan antingen posta en annons i SWATs Facebook-grupp eller skicka ett mail till SWATs 

samordnare. De kan skriva annonsen på vilket språk som helst, men huvuddetaljerna ska anges på 

engelska (t. ex. genom att använda Google Translate). Organisationer eller individer som kan erbjuda 

jobb mot betalning är ombedda att inte annonsera via Facebook utan att instället kontakta SWATs 

samordnare (se Steg 3). 

Exempel 1 

1. Name of organisation/individual: Sex Worker Outreach Project 

2. Topic + purpose: Stigma experienced by trans* sex workers; policy brief  

3. Source language: English 

4. Target language: Spanish 

5. Amount of words: 2,800 

6. Estimated level of difficulty: Medium  

7. Deadline: November 30 

+ Efterföljande text på ditt modersmål. 

Exempel 2 

1. Name of organisation/individual: Sex Worker Outreach Project 

2. Type + Purpose: Umbrella Logo for new SWOP chapter in Tennessee 

3. Deadline: November 30 

+ Efterföljande text på ditt modersmål. 

[Step 2 – Informera SWAT-samordnare] 

När kontakt har etablerats mellan organisationen/individen och personen/personerna som erbjuder 

sin hjälp så kan de diskutera uppgiften antingen publikt i Facebook-gruppen eller privat via email 

eller chat. När jobbet väl är gjort bör de sedan skicka ett mail till SWAT-samordnarna och informera 

dem om att uppgiften är avklarad, och helst inkludera information om det exakta eller ungefärliga 

antalet arbetstimmar eller genom att beskriva vad uppgiften bestod av. Om ingen av dem kan skriva 

på engelska så kan de skriva med korta, enkla meningar så att det går enkelt att översätta via Google 

Translate. 

[Steg 3 – Belöningssystem] 

SWAT-samordnarna kommer att föra ett register över alla medlemmar och deras respektive 

färdigheter. Varje gång någon bidrar med sitt arbete gratis kommer timmarna som de lagt ner på 

arbetet omvandlas till poäng, uträknat efter samordnarnas bästa förmåga och baserat på 

informationen som angetts. Organisationer eller individer som erbjuder uppdrag mot betalning är 

ombedda att inte annonsera via Facebook utan att istället maila SWAT-samordnarna som därefter 

kommer kontakta en kvalificerad medlem från nätverket – den som har samlat ihop flest poäng, så 

att de som bidragit mest blir belönade för det jobb som de tidigare gjort utan betalning. Om den 

personen som först kontaktats är otillgänglig kommer uppgiften erbjudas till personen med näst 

flest poäng osv. 



Än en gång, detta nätverk avser inte att avråda någon från att bidra med gratis arbete. Många 

organisationer och initiativ kan omöjligt fungera utan det värdefulla arbete som utförs av volontärer, 

och volontärarbete är en fin och meningsfull sak att göra. Volontärarbete betalar dock inte någons 

räkningar, vilket inte heller betalt i exponering eller kredit gör, vilket är anledningen till att vi hoppas 

att SWAT kommer hjälpa till att förena sexarbetare och allierade från runtom hela världen för att 

dela kunskap och, när möjligheten finns, belöna många av er som arbetar outtröttligt för att stödja 

sexarbetares rättigheter. 

Vi ser framemot att höra från dig. Du kan kontakta oss via email och berätta om vilka kunskaper och 

färdigheter som du vill bidra med. Du kan också gå med i SWATs Facebook-grupp. 

Med vänliga hälsningar, 

Matthias & Katherine 

 

Kan du översätta, redigera eller design och vill stödja sexarbetare mänskliga rättigheter? Gå med i 

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

http://theoatmeal.com/comics/exposure
https://photoprofessionals.wordpress.com/
mailto:coordinator.swat@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/
https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/

