
SWAT – SEX WORKERS + ALLIES TRANSLATE, EDIT + DESIGN 

 

 

 

Pekerja Seks + Sekutu Menterjemah, Menyunting + Mereka 

Misi: SWAT bermatlamat untuk menjadi sebuah rangkaian (network) untuk para pekerja seks dan 

sekutu yang dapat menterjemah, menyunting dan mereka bentuk laporan, kertas taklimat, artikel 

akademik, blog dan berita, pembentangan, poster, atau pun kapsyen gambar supaya pengetahuan 

mengenai pekerjaan seks dapat dikongsi tanpa merisaukan halangan dari aspek budaya dan bangsa. 

(Tolong baca ‘Mengapa + Bagaimana’ untuk butiran lanjut.) 

 

Para Koordinator: Matthias Lehmann (Projek Penyelidikan Jerman) & Katherine Koster (SWOP USA) 

“Saya bermotivasi untuk  memulakan SWATkerana saya hendak memberi sumbangan 

untuk memastikan lebih lagi pengetahuan mengenai pekerjaan seks dapat dikongsi dari 

pelosok dunia di mana para pekerja seks kebanyakannya berkomunikasi dalam bahasa-

bahasa ibunda mereka.” – Matthias 

“Saya ada rakan-rakan yang fasih dalam bahasa-bahasa lain, sama seperti ramai orang 

juga. Saya mendapat motivasi untuk memusatkan semua hubungan ini dan menjadikan 

hasil usaha organisasi-organisasi hak pekerja seks lebih senang diakses dalam pelbagai 

bahasa dan komuniti.” – Katherine 

Hubungi: coordinator.swat@gmail.com 

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

 

Mengapa + Bagaimana: 

Tujuan SWAT adalah bukan sekadar menyediakan sebuah rangkaian untuk para pekerja seks dan 

sekutu supaya pengetahuan mengenai pekerjaan seks dapat dikongsi tanpa merisaukan halangan 

dari aspek budaya dan bangsa, tetapi juga untuk memberi ganjaran kepada para penyumbang 

apabila mampu. Biasanya tiada sebarang sumber kewangan atau kekurangan sumber kewangan 

untuk membayar mereka yang menterjemah, menyunting atau mereka bentuk bahan-bahan yang 

disenaraikan tadi. 

SWAT tidak ingin untuk menggalakkan atau tidak menggalakkan sesiapapun daripada menyumbang 

kemahiran mereka tanpa apa-apa bayaran, tetapi seperti yang ditegaskan oleh pelakon, Wil 

Wheaton baru-baru ini: “Jika anda menulis sesuatu yang seseorang editor itu rasa patut diterbitkan, 

anda patutlah dibayar untuknya. Nasihat ini adalah untuk para pereka, jurugambar, juruprogram, 

SESIAPAPUN yang mencipta sesuatu. Anda. Berhak. Mendapat Pampasan. Untuk. Kerja. Anda.” Oleh 

sebab itu, idea SWAT adalah seperti yang berikut. 

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/


[Langkah 1 – Mengiklankan tugas anda]  

Mana-mana organisasi atau individu yang memerlukan seseorang penterjemah, editor, pereka web, 

atau pereka grafik bolehlah membuat post untuk iklan dalam group Facebook SWAT atau 

menghantar emel kepada para koordinator SWAT. Walaupun mereka bebas untuk menulis dalam 

mana-mana bahasa yang diigini, butiran penting patut juga diberikan dalam bahasa Inggeris (cth. 

Dengan menggunakan Google Translate).  Mana-mana organisasi atau individu yang 

berkemungkinan untuk membuat bayaran diminta untuk tidak mengiklan melalui Facebook tetapi 

untuk menghubungi para koordinator SWAT (lihat Langkah 3).   

Contoh 1 

1. Nama organisasi/individu: Projek Outreach untuk Pekerja Seks 

2. Topik + tujuan: Stigma yang dialami oleh pekerja seks trans*; ringkasan polisi  

3. Bahasa sumber: Inggeris 

4. Bahasa sasaran: Sepanyol 

5. Jumlah perkataan: 2,800 

6. Anggaran tahap kesukaran: Medium  

7. Deadline: November 30 

+ Teks yang disertakan dalam bahasa asal anda 

Contoh 2 

1. Nama organisasi/individu: Projek Outreach untuk Pekerja Seks 

2. Jenis + Tujuan: Logo Payung untuk chapter SWOP baru dalam Tennessee 

3. Deadline: November 30 

+ Teks yang disertakan dalam bahasa asal anda 

[Langkah 2 – Memaklumkan para koordinator SWAT]  

Selepas hubungan wujud antara sesebuah organisasi/seseorang individu dengan orang yang 

menawarkan bantuan, mereka boleh membincangkan tugas sama ada secara awam dalam group 

Facebook atau secara peribadi melalui emel atau chat. Setelah kerja itu selesai, mereka patut 

menghantar emel kepada para koordinator SWAT untuk memaklumkan mereka tentang tugas yang 

diselesaikan, dan jika boleh, menyertakan informasi tentang jumlah jam-jam bekerja yang sebenar 

atau anggaran atau dengan menjelaskan apa yang terlibat dalam tugas tersebut. Sekiranya sesiapa 

antara mereka tidak tahu menulis dalam bahasa Inggeris, mereka harus menulis dalam ayat-ayat 

yang pendek dan ringkas untuk memastikan ayat-ayat senang dibaca dengan Google Translate. 

[Langkah 3 – Skema Ganjaran]  

Para koordinator SWAT akan menyimpan suatu rekod semua ahli dengan kemahiran mereka. Setiap 

kali seseorang menyumbang kerja mereka secara percuma,tempoh masa bekerja mereka akan 

ditukar kepada mata menurut keupayaan terbaik koordinator, berdasarkan informasi yang diberikan.  

Mana-mana organisasi atau individu yang berkemungkinan untuk membuat bayaran diminta untuk 

tidak mengiklan melalui Facebook tetapi untuk menghubungi para koordinator SWAT, dan 

koordinator akan menghubungi seorang ahli dari rangkaian yang berkelayakan dan telah 



memgumpulkan jumlah mata terbanyak, supaya mereka akan diberi ganjaran untuk kerja mereka 

sebelum itu yang dilakukan secara percuma. Sekiranya orang itu tidak dapat melakukan kerja 

tersebut (mungkin disebabkan oleh kesibukan), tugas itu akan ditawar kepada orang yang 

mempunyai jumlah mata yang kedua terbanyak – dan sebagainya. 

 

Sebagai peringatan, rangkaian ini tidak berniat untuk tidak menggalakkan sesiapapun daripada 

memberi sumbangan secara percuma. Kebanyakan organisasi dan inisiatif tidak dapat berfungsi 

tanpa sumbangan berharga daripada para sukarelawan dan menjadi sukarelawan adalah sesuatu 

yang mulia dan bermakna. Walau bagaimanapun, menjadi sukarelawan tidak dapat membayar bil-bil 

seseorang dan pendedahan serta kepujian juga tidak boleh dijadikan bayaran. Oleh sebab itu, kami 

harap bahawa SWAT akan menjemput para pekerja seks dan sekutu di seluruh dunia untuk 

bekerjasama dalam perkongsian maklumat dan jika boleh, untuk memberi ganjaran kepada ramai 

antara kamu semua yang bekerja tidak henti-henti untuk menyokong hak-hak pekerja seks.  

Kami berharap untuk mendapat respons dari anda. Tolong hubungi kami melalui emel dan 

memberitahu kami tentang kemahiran yang anda ingin menyumbangkan. Kami juga ingin 

menjemput anda untuk menyertai group Facebook SWAT. 

Yang ikhlas, 

Matthias & Katherine 

 

 

Bolehkah anda #menterjemah, menyunting atau #mereka & ingin menyokong #hakasasimanusia 

#pekerjaseks? Sertailah 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/653326531454257/
https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/

