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Περίληψη 

Τα άτομα που εργάζονται στο σεξ υπόκεινται συχνά σε κοινωνική, οικονομική, πολιτική και 

πολιτισμική περιθωριοποίηση (Stardust, Treloar, Cama, & Kim, 2021). Η νομοθεσία στη 

Μεγάλη Βρετάνια, για παράδειγμα, ενισχύει τις διακρίσεις απέναντι τους ποινικοποιώντας 

πολλές από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία τους (π.χ. λειτουργία οίκου 

ανοχής, προσέλκυση πελατών και ανάρτηση διαφημίσεων σε δημόσιους χώρους). Ο 

αποκλεισμός των ατόμων που εργάζονται στο σεξ από τα εργασιακά δικαιώματα σε 

συνδυασμό με το στίγμα που σχετίζεται με το επάγγελμα τους έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα 

αυτά να αποκρύπτουν από τις οικογένειες και τους φίλους τους τη δουλειά τους καθώς και τις 

όποιες θετικές ή αρνητικές εμπειρίες σχετικές με το εργασιακό τους περιβάλλον (McCausland 

et al., 2020). Επιπροσθέτως, τα άτομα αυτά σπάνια καταφεύγουν σε καταγγελίες περιστατικών 

σεξουαλικής βίας από πελάτες, καθώς η παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών “έχει συνδεθεί με 

την παροχή γενικής συναίνεσης για οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη λόγω της οικονομικής 

συναλλαγής” (Sprankle, Bloomquist, Butcher, Gleason & Schaefer, 2018, σελ. 243). 

Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως οι γυναίκες που εργάζονται στο σεξ στο 

Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δημιουργήσει τα δικά τους διαδικτυακά φόρουμ, όπου και συζητούν 

ζητήματα, όπως η σεξουαλική παρενόχληση από πελάτες, με σκοπό να προστατέψουν η μια 

την άλλη. Η παρουσίαση αυτή σκοπό έχει να προσφέρει μια γενική επισκόπηση της εν εξελίξει 

διδακτορικής μου έρευνας η οποία εξετάζει τη γλωσσική αναπαράσταση της σεξουαλικής 

παρενόχλησης από πελάτες σε φόρουμ ποστ γυναικών που εργάζονται στο σεξ ως escorts. 

Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθώ στη θεωρία και τη μεθοδολογία που διέπουν την παρούσα 

έρευνα.  
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