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December 1.
AIDS-világnap:
híres művészek, akik hordozták a vírust
A szerzett immunhiányos betegségre a nyolcvanas évek óta
nincs gyógymód. Tíz alkotó embert mutatunk be,
akik értékteremtők voltak mindannyian a maguk területén,
és az AIDS tett pontot a karrierjük végére.
Az AIDS nyolcvanas évekbeli felbukkanása óta máig stigmaként jelenik meg. A nyugati világban a vírus a
nyolcvanas évek közepén a homoszexuális szubkultúrában bukkant fel és terjedt el,
valamint az intravénás droghasználók között szedte áldozatait. A periferiális, deviánsnak számító
csoportok körében terjedő betegség maga is a deviancia stigmájának számított sokáig, míg egyes
közszereplők fel nem vállalták HIV-fertőzöttségüket, és a nyilvánosság elé nem álltak. Az AIDS azonban
az évtizedek során a megbélyegzettségből a világ egyik legnagyobb globális problémájává nőtte ki magát.

Freddie Mercury
Az AIDS egyik leghíresebb áldozata egészen máig az indiai származású brit zenész, Freddie Mercury,
a Queen zenekar frontembere. A Queen együttest a dalokon túl Freddie Mercury, az 1970-es, 80-as évek
egyik legnagyobb sztárjának és legsikeresebb előadójának karizmatikus előadásai tették világhírűvé.
Annak ellenére, hogy természetes hangja a bariton volt, a legtöbb dalt tenorban adta elő a közel négy
oktáv hangterjedelmű énekes. A legvalószínűbb feltevések szerint Mercury már 1987-ben elkapta
a HIV-vírust. Ezt a nézetet támasztják alá az ezután megritkult stúdiólemezek, és a teljesen
abbahagyott koncertek. 1988 után szinte alig mutatkozott a nyilvánosság előtt. Mivel már 1989-ben
külsőleg is felfedezhetők voltak a tünetek, a sajtó gyakran cikkezett az egészségi állapotáról,
titokzatos betegségeket találgatva, sőt, emlegették az AIDS-betegséget is vele kapcsolatban.
Queen: These are the days of our lives
A zenekar tagjaival 1989. május 22-én tudatta az állapotát. Az utolsó Queen-munka, melyben részt vett,
a These Are the Days of Our Lives dal videoklipje volt. Ekkorra már szembeötlő volt leromlott egészségi
állapota, bőrét a Kaposi-szarkóma sebei lepték el. 1991 őszén soványan és betegen már azzal a tudattal
énekelte szalagra a Queen drámai dalait, hogy azokat a közönség már csak a halála után fogja hallani.

Holly Johnson
A nyolcvanas évek egyik slágergyáros popegyüttesének, a Frankie Goes To Hollywoodnak a frontembere
1991-ben jelentette be, hogy HIV-pozitív.
Frankie Goes To Hollywood: Relax
A ma is élő Johnson 1994-ben visszavonult a közszerepléstől.

Tony Richardson
Az angol színházi és filmrendező, producer, a brit új hullám (free cinema) egyik képviselője szintén
az AIDS szövődményeiben hunyt el 1991-ben. Két Oscar-díjat kapott Tom Jones című filmjéért,
leghíresebb azonban a nemzedéki életérzést bemutató, és a hatvanas évek ellenkultúrájának megágyazó
Dühöngő ifjúság című munkája, Richard Burton főszereplésével. 1962-ben feleségül vette
Vanessa Redgrave színésznőt, akit azonban öt évvel később Jeanne Moreau kedvéért elhagyott.

3

Tony Richardson: Dühöngő ifjúság
Redgrave-től két gyermeke született, Natasha Richardson és Joely Richardson, mindketten színésznők
lettek. Tony Richardson biszexuális volt.

Anthony Perkins
Amerikai színész. Először 21 évesen debütált a The Actress című filmben. Második filmjéért, az 1956-ban
bemutatott Szemben az erőszakkal-ért Golden Globe-díjat kapott az év új sztárja kategóriában, és Oscardíjra is jelölték. Legismertebb szerepe Norman Bates az 1960-as Alfred Hitchcock által rendezett Psycho
című filmben, ami máig a filmtörténet leghíresebb thrillere. Perkins 1960-ban megkapta az Alfred Hitchcock által rendezett Psycho című film főszerepét, mely újabb kritikai elismerést és nemzetközi hírnevet
hozott a számára.
Alfred Hitchcock: Psycho
1983-ban több mint 20 év után újra felvette Norman Bates szerepét a Psycho 2-ben, majd a harmadik és
negyedik Psycho-filmben is. Perkins 1992. szeptember 12-én hunyt el AIDS következtében fellépő komplikációk miatt, 60 éves korában.

Derek Jarman
Az 1980-as években egyike volt azon kevés nyíltan meleg brit közéleti szereplőnek, aki felszólalt a melegellenes törvények és az AIDS terjedése kapcsán. 1986. december 22-én diagnosztizálták nála a HIV
jelenlétét, betegségéről nyilvánosság előtt is többször beszélt. 1994-ben AIDS-hez köthező betegségben
hunyt el. Filmjei máig a filmtörténet klasszikusai közé tartoznak, az Anglia alkonya, a Jubileum, Caravaggio, Wittgenstein képzőművészeti igényességű munkák. Utolsó, Blue című filmjében végig pusztán a kék
vásznat mutatja, miközben pusztán a hangját halljuk – így búcsúzott a filmművészettől.
Derek Jarman: Caravaggio

Robert Mapplethorpe
Amerikai fotóművész. Legtöbb alkotása erősen stilizált fekete-fehér porté, de gyakran fényképezett
virágokat és férfiaktokat is. Homoerotikus töltetű képei kapcsán komoly társadalmi vita bontakozott ki.
Robert Mapplethorpe 1946-ban született, a New York állambeli Floral Parkban, angol–ír családban. 1963
és 1970 között a brooklyni Pratt Institute-ban tanult festészetet és szobrászatot, bár diplomát sohasem
szerzett. Fényképészettel a hetvenes évek elején kezdett foglalkozni, Andy Warhol Interview c. magazinjának állandó
munkatársa lett. Első komolyabb kiállítására 1977-ben
került sor. A halálát megelőző évben olyan neves múzeumokban nyíltak meg kiállításai, mint az amszterdami Stedelijk Museum, a New York-i Whitney Museum of American Art, valamint a londoni National Portrait Gallery.
Robert Mapplethorpe felvétele
Homoszexualitásának felvállalása hosszú éveket vett
igénybe, Patti Smith énekesnőhöz fűződő kapcsolata után
azonban figyelme egyre inkább a férfiak felé fordult. 1989ben AIDS-hez köthető betegségben hunyt el.
Mapplethorpe munkassága máig a viták kereszttüzében
van. Több amerikai keresztény szervezet támadta kiállításait, többek közt azért, mert e kiállításokat a Kongresszus
is pénzelte, így gyakorlatilag amerikai adózók támogatták
az őket olykor megbotránkoztató művészt. A legnagyobb
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botrány azonban A tökéletes pillanat címmel - Janet Kardon művészettörténész által rendezett - életműkiállítás kapcsán történt. Az eset nyomán ugyanakkor a konzervatív észak-karolinai szenátor, Jesse
Helms támadást indított, megsemmisítette a katalógus egy példányát, és mire a kiállítás 1990 tavaszára
az ohióbeli Cincinnati Kortárs Művészeti Központba ért, az ellenkampány hatására már feldühödött
tömegek vártak rá. A megnyitó napján a rendőrség hét képet obszcénnak nyilvánított, és az igazgatót,
Dennis Barrie-t letartóztatta. A pert azonban Barrie nyerte meg, többek között azért, mert szakértők
meggyőzték a bíróságot, hogy a képek magas művészi értékkel bírnak.

Isaac Asimov
Orosz származású amerikai író és biokémikus. Tudományos-fantasztikus és tudománynépszerűsítő
művei tették ismertté rendkívül sikeres és kivételesen termékeny írói pályafutása során. Több mint 500
kötetet írt vagy szerkesztett. Asimovot a tudományos-fantasztikus irodalom mesterének ismerik el széles körben. Egyike volt a múlt századi sci-fi három nagy öregjének. A két másik sci-fi klasszikus, akivel
együtt Asimov népszerűvé tette a tudományos-fantasztikus irodalmat, Robert A. Heinlein (1907–1988)
és Arthur C. Clarke (1917–2008). Asimov sok éven keresztül ateistának mondta magát, ugyanakkor
tudta, hogy ez kissé alkalmatlan meghatározás, mert azt mondja el, miben nem hisz, nem pedig, hogy
miben hisz. Később a „humanista” jelzőt találta kielégítőnek. Utolsó önéletrajzi művében Asimov ezt írta:
„Ha nem lennék ateista, olyan Istenben hinnék, aki nem a szavaik, hanem a teljes életük alapján menti
meg az embereket. Azt hiszem, inkább választana egy őszinte és becsületes ateistát, mint egy tv-szónokot,
akinek minden szava Isten, Isten és Isten, de minden tette aljas, alávaló és tisztességtelen.”
Asimov 1992. április 6-án halt meg. Tíz évvel halála után felesége, Janet Asimov az It’s Been a Good Life
című életrajzi művében felfedte, hogy férje halálát AIDS okozta. Asimov egyik bypass műtétje során,
vérátömlesztéssel kapta a HIV-vírust. Halálának pontos oka az AIDS szövődményeként fellépő szív- és
veseelégtelenség volt. Az Asimov-életrajz utószavában elmondja, férje nyilvánosságra akarta hozni, de
orvosai azt tanácsolták, ne tegye, mert az AIDS-ellenes előítélet kihathat családtagjaira is. Asimov jó
barátságot ápolt L. Ron Hubbard korábbi sci-fi íróval, aki később a szcientológia egyház megalapítója
lett. Bár Asimov elhatárolódott a szcientológusoktól, több amerikai keresztény szervezet is felrótta neki,
hogy az ő műveiben található gondolatok is visszaköszönnek a szcientológia tanításaiban. “Én sci-fiket
írok, nem vagyok vallásalapító” - reagált Asimov a támadásokra.

Michel Foucault
Francia történész, filozófus, a Collège de France tagja. A 20. század egyik legnagyobb hatású gondolkodója a bölcsészet- és társadalomtudományok területén. Foucault elsősorban a különböző társadalmi intézmények (a pszichiátria, az orvostudomány és a börtön), valamint a szexualitás történetéről szóló újszerű
kutatásairól ismert. A hatalom problémáját, illetve a tudás és a hatalom közti viszonyt, valamint a diskurzus működését középpontba állító megközelítése számos kortárs
társadalomtudományi elméletbe beépült.
Michael Foucoult dolgozószobájában elmélkedik
Az 1968-as diáklázadásban játszott szerepe miatt egy ideig nem
taníthatott, de 1970-ben megválasztották Franciaország legrangosabb szellemi intézményének a Collège de France tagjának. Ez a
tisztség végigkísérte hátralévő életét, melyet elsősorban az írásnak
szentelt. A Collège keretében évente előadásokat tartott. Összesen
tizenhárom Collège előadás-sorozata jelent meg, melyből nyolcat
franciául, hetet angol nyelven tettek közzé. Homoszexuális kapcsolatban 1963-tól haláláig nyílt élettársi kapcsolatban élt Daniel
Defert-rel. 1984-ben AIDS-hez köthető betegségben hunyt el.
forrás:

mindennapi.hu (2011-12-01)
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A magyarországi
kábítószer-helyzet 2012-ben
A kábítószerek listájára 2012. január 1-től 9 új szer (4-FA, 4-MEC, MDPV, metilon,
JWH-018, JWH-081, JWH-073, JWH-122, JWH-210) került fel, ezek fogyasztása
és kereskedelme is büntetőjogi felelősséget von maga után.
2012-ben tovább folytatódott a kábítószerpiac átalakulása, mi szerint csökkent a heroin
népszerűsége, ugyanakkor jelentősen nőtt a designer drogok elterjedtsége.
Az intravénás drogfogyasztók Hepatitisz C fertőzöttségi aránya, a korábbi 5 évvel
azonosan 25% körül mozog.
Az év során kezelést kezdő összesen 4783 fő közül 3222 fő (73%) életében először
lépett kezelésbe kábítószer-probléma miatt.
Az összes eset 78%-a (3740 fő)
járóbeteg, 6%-a (299 fő) fekvőbeteg, 12%-a (577 fő) alacsonyküszöbű ellátónál,
3%-a (167 fő) pedig a büntetésvégrehajtás intézeteiben került ellátásra.
Az elsődlegesen fogyasztott szer szerint vizsgálva
az ellátottakat (beleértve a nem elterelteket és az elterelteket is),
kannabisz-használat miatt kezdtek a legtöbben kezelést (3321 fő, 69%),
a következő két leggyakoribb szertípus
a stimulánsok (786 fő, 16%), és az opiátok (325 fő, 7%) voltak.
A hazai drogbeteg ellátás többszintű rendszerében történő eligazodásban,
az egyéni szükségletek szempontjából leginkább megfelelő ellátások fellelésében,
az intézmények elérhetőségéről, nyitvatartási idejéről és az általuk nyújtott szolgáltatásokról a 0620-334-52-10- es telefonszámon is kérhetsz felvilágosítást.

A Jelentés olvasható:
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2012.pdf
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A szex-munkások Világnapja
A közelmúltban
Magyarországon
is több olyan
bűncselekményről
is hallottunk,
amit prostituáltakszexmunkások ellen
követtek el,
és sajnos volt köztük
olyan is, ami halállal
végződött.
December 17-én
lesz a szexmunkások ellen elkövetett
erőszak visszaszorításának világnapja. Ezen a napon az USA-ban a szex-munkások közösen virrasztottak, és megemlékeztek arról a 48 szex-munkásról, akik a „Green River-i gyilkos”
néven elhíresült Gary Ridgway áldozata lett. Ennek a napnak az a célja, hogy világszerte felhívja
a figyelmet a szex-munkások ellen elkövetett bűncselekményekre.
Ezúton szeretnénk megemlékezni azokról a szexmunkásokról, akik az erőszak áldozatává váltak. Az elmúlt pár hónapban a médiában is napvilágot látott esetek:
2012. augusztus 29-én Kecskeméten megkéseltek egy szex-munkást,
életét csak a szerencsének köszönheti, mivel támadója halottnak hitte.
2012. október 17-én Budapesten a II. kerületben megöltek egy szexmunkást, akit az ágyneműtartóban találták meg, a vendége végzett vele.
2012. október 31-én Győrben egy kuncsaft szerelemféltésből
megölt egy szexmunkást.
2012. november 2-án egy kuncsaft az autójában megszurkált
egy 20 éves szexmunkást, aki terhes volt.
Kecskeméten találták meg egy bokorban.
A rendőrség a tetteseket minden esetben elfogta, viszont ezzel nem oldódott meg
a szex-munkások helyzete, mivel a munkakörülményeiket tekintve a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoporthoz tartoznak .
Az esetek kapcsán is látszik, hogy mennyire fontos, hogy odafigyeljetek egymásra,
és segítsétek egymást a munkátokban. Bízunk benne, hogy jövőre kevesebb ehhez
hasonló esetet tudunk felsorolni!
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Életet adni, vagy elvenni!
A terhesség 12.
hetében a kicsi
ülőmagassága
(CRL - fejtetőtől
a farkcsont végéig
mért hossza)
6 cm körüli.
Ha a hét elején
jársz, akkor 5,5
cm, de hét végére
már a 6,5-7 cm felé
közelít. Súly a már
18-20 g is lehet.
Kicsi szíve szorgalmasan zakatol,
percenként
akár 140-160-szor is dobban. Még nagyon picike. Azt is mondhatnám, hogy egy közepes szilva is nagyobb, mint Ő, de már így is
tud egy csomó mindent. Érzi a fájdalmat, hiszen idegrendszere
már eléggé fejlett (bár, milyen fájdalom érheti odabent... hacsak
nem akarjuk erőszakkal kivenni onnan.) Hangszalagja, szájürege,
gégéje már a hang kiadására alkalmas, néha odabent némán sírdogál. Már mindene megvan. Belső szervei is elég fejlettek, már
csak növekednie, gyarapodnia kell sokat. Ügyesen gyakorolja
odabent a légző mozgást, mellkasa ütemesen emelkedik, süllyed,
s néha a nagy igyekezetben kortyol egyet-egyet a magzatvízből,
amitől sokat csuklik. Ne aggódj a magzatvíz tisztasága miatt,
hiszen az minden nap teljesen kicserélődik. Tapasztalt anyukák
már érzik a mocorgását, első szülőknek talán még picit várni kell,
hogy a folytonos mozgást, nyújtózkodást, rúgkapálást,
motoszkálást a bélmozgásoktól meg tudják különböztetni.
picibaba.hu
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2013 a kígyó éve lesz
Mit hoz a 2013-s év?
A kígyó éve kedvezni fog elsősorban azoknak, akik szintén a kígyó évében látták
meg a napvilágot. Az év alkalmas arra, hogy megvalósítsuk végre fontos terveinket, de erősen figyelnünk kell a kígyó évében a csalárdságra, ravaszságra,
még akkor is, ha mi magunk sem vagyunk híján ezen tulajdonságoknak. Nagy
változások várhatók a politikában, hisz a kígyó a politikusok ravasz, simán sikló
beszédének pártfogója. Ebben az évben új színészek bukkanhatnak fel és arathatnak nagy sikert, de kedvez az időszak sport nyereményeknek is,
különösen a rögbi és a tenisz terén.
Pénzügyek alakulása
Ebben az évben - akinek személyes horoszkópjában nem áll más - általános gazdagodásra számíthat, főleg anyagik, de erkölcsi tekintetben is. A kígyó ugyanis
ritkán kerül bajt hozó konfliktushelyzetbe és bőkezű, de felelősségteljes. Az idén
keletkező pénzügyi akadályokat könnyebben lehet majd leküzdeni,
mint azt korábban megszoktuk.
Szerelem a kígyó évében
A kígyó jellege inkább csapodár, mint hűséges, így ebben az évben inkább a futó
kapcsolatoknak kedvez a sors. Ahogy a kígyó “körülfonja” áldozatát, úgy hatnak
az új kapcsolatok ebben az évben. Lebilincselő és delejes lehet, ám gyakran nem
tartós és nem is feltétlen kellemes. A kígyó mindenből a legjobbat választja,
ezért az is előfordulhat, hogy most találjuk meg az igazit.
Karrier a kígyó évében
Főleg a szavakkal kapcsolatos szakmákban (értékesítés, tanítás, marketing, politika, színészet, újságírás, stb. ..) területeken dolgozókat fogja segíteni
a kígyó. Akik szeretnek horgászni, most nagy fogásra számíthatnak,
és a búvárok is kiváló év elé néznek. A kígyó alapvetően számító, tehát a törtető
karrierizmusnak is kedvezhet ez a korszak.
Mi jellemzi az idén született gyermeket?
Nyugodt, elmélyült, nevelése nem okoz gondokat. Nagy hajlamot mutat
a tanulásra és a kitartó munkára. Melankolikus, mégis tettre kész. Diszkrét
és udvarias. Határozottságáért, bölcsességéért és vezetői adottságaiért csodálják
gyermektársai. Cselekedetei során képes az önfegyelemre. Természetes vonzereje
következtében fönnáll az elkényeztetés veszélye. Vigyázni kell azonban,
nem szabad elszigetelni sem a világtól, mert a kígyó és környezet között amúgy
sem erősek és nem is tartósak a kapcsolatok.
A kínai asztrológia szerint a Kígyó éve a gyors döntések,
a könnyű ügymenetek időszaka.
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A Szexmunkások Érdekvédelmi
Egyesülete mindenkinek
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag
Boldog Új Esztendőt kíván!
Ünnep van...
Ma ünnep van a Földön, Istenem!
A Lelkem hozzád szállna... végtelen...
A két karodba vágyom, szüntelen
Az Isteni szív árva, kérdezem.
Ma ünnep van a Földön Emberek!
Imára kulcsoljátok kezetek
Hálára nyíljon ajkunk szüntelen
Mert Istenünk kegyelme végtelen.
Ma ünnep van a földön Angyalok!
Ti drága nemes szívű segítők
Istennek áldásába merítők
A kételyt, bánatot elkergetők.
Ma ünnep van a Földön Mindenek!
Kell áldásotok, védelmetek, fényetek
Az embertársaimért kérhetek?
Ma, ünnep van a Földön... éljetek!
Tidir Irén verse.
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Egyesületünk ingyenes weboldalszerkesztő és blogíró
tréninget szervez, ha szeretnél Te is
részt venni ezen, akkor jelentkezz
a 06-20-334-52-10-es telefonszámon Földi Ágnesnél.
Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák
Intim Zóna • Tel: 06-30-30-30-456
Szűrővizsgálat

A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazoláshoz kapcsolódó Szűrővizsgálat. A szűrővizsgálat a szexuális úton terjedő megbetegedések vizsgálatát végzi (Chlamydia, Hepatitis B, HIV, Szifilisz, Tripper). A
vizsgálatok térítési díj kötelesek (mint más foglalkozás egészségügyi vizsgálatok),
ára: 23.000 Ft, azaz huszonháromezer forint és 3 hónapig érvényes.

További információk, időpontegyeztetés:
Dr. Mlinkó Éva 06-30-97-13-781
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