Szuhanics Albert

Államiságunk ünnepe
Ím a nyarat koronázza augusztus hava.
Királyságot hirdet nekünk, mint a korona.
Magasztos király a nyárban, benne ős erő.
Áldása, mely harmatoz ránk, gyümölcsérlelő.

Éhezzük mi szép és igaz, az emberi szót,
Magyar létnek biztonságát, és a földi jót.
Mivé lettünk, István király, tekints végre ránk!
Ugye zokogsz, fáj a szíved országod iránt!

Államiságunk ünnepe, legnagyobb ünnep,
Ezer éves királyságunk, megtart bennünket.
Magyaroknak koronája, népünket jelenti,
Megszentelt tárgy, jogi személy, időknek feletti!

Legyen bőség, jövőnk nekünk, legyen sok gyerek.
Legyen kenyér, legyen gyümölcs amit egyenek!
Legyen bor, békesség, búza, erény, szeretet,
Legyen munka, megbecsülés, s boldog emberek!

Azt hirdeti, országunknak léte földön, égen,
Örökkön az Istennél van, ahogy egykor régen.
Új kenyér az új búzából, szalagdíszben áll,
Piros-fehér-zöld e szalag, s éhezőkre vár.

Ím augusztus üzenete, s huszadika vár.
Ünnepeljünk újra ismét, István a király!
Nemzedékről-nemzedékre mindig így legyen.
Áradjon ránk áldás, erő, bőség, kegyelem!
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Akár már 2 slukk is börtönnel végződhet
Íme, Európa leszigorúbb drogtörvénye
Az új drogtörvény július 1-jétől életbe lép.
Az Országgyűlés 2012 júniusában hagyta jóvá az új Büntető Törvénykönyvről szóló
törvényjavaslatot, ami 2013. július 1-jétől lép hatályba.
Ezen belül a drogokkal összefüggő szabályozás is változik, és ezzel a legszigorúbb lesz egész Európában. Ami
alapvetően nem változik, az az, hogy a törvény szétválasztja az egyszerű fogyasztókat és azokat, akik a kábítószer
előállításával és terjesztésével foglalkoznak.
A most júliusban érvénybe lépő változások szerint a fogyasztók számíthatnak szigorításokra.
Az eddigi jogszabály
Az eddig érvényes jogszabály szerint nem büntették azokat a fogyasztókat vagy kábítószerfüggőket, akik csekély
mennyiségű kábítószert saját használatra termesztettek, előállítottak vagy tartottak. Ha mégis rajtakaptak egy ilyen
személyt, akkor annak úgynevezett elterelésre kellett járnia, ami egy minimum hat hónapos, folyamatos drogkezelés.
Ennek ellenére az eljárás elindult ellene, de ha a kezelésen való részvételt egy éven belül dokumentummal tudta igazolni,
akkor megszüntették azt. Ha valaki őszintén elmondta, hogy mikor, mennyi ideig, milyen és mekkora mennyiségű drogot
fogyasztott, azzal csak ártott magának, mert akár börtönbüntetést is kiszabhattak rá az eljárás végén.
A hatályba lépő törvény
Az új, szigorodó törvény értelmében az, aki drogfogyasztással kapcsolatos eljárásban érintett, két éven belül csak
egyszer élhet az elterelés lehetőségével. Ha két éven belül megint elkapják, akkor a fogyasztó akár két év szabadságvesztésre is számíthat. Az elterelés igazolása után nem lesz priusza. Változás továbbá, hogy ha a fogyasztó részletesen beszámol arról, honnan, kitől és mikor szerezte be a kábítószert, a büntetés enyhítésére számíthat.
A fogyasztókon belül a szabály megkülönbözteti az alkalmi fogyasztót és a kábítószerfüggőt. Az utóbbi esetében a
büntetés enyhébb volt eddig, hiszen a függő személyt elsősorban gyógyítani kellett, és csak utána büntetni. A nyár
közepétől a drogfüggők sem apellálhatnak már az eddigi enyhébb szabályokra,
de a büntetés kiszabása során a bíróság figyelembe veheti a betegséget.
Amennyiben a fogyasztás külön tényállásként szerepel, és csekély mennyiségre vonatkozik,
akkor az eddigi öt év helyett maximum két évvel
büntethető. Csekély mennyiségnek számít például
öt tő kannabisz vagy két gramm kokain. A régi törvény
szerint az a 18. életévét betöltött fiatal, aki közoktatási
intézményben csekély mennyiségű drogot tart magánál,
illetve szerez, elterelésen vehetett részt, júliustól
azonban ez három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő. Egytől öt évig tartó börtönbüntetés járhat
annak a 18. életévét betöltött személynek is,
aki egy 18 év alatti társának
akár egy slukk marihuánát is kínál.
A terjesztők sorsa
A kereskedői oldalról nem változik a szabályozás,
miszerint a terjesztő súlyos esetben akár életfogytiglan
börtönbüntetést is kaphat. Változás ezzel kapcsolatban,
hogy július 1-jétől az is akár két év börtönbüntetésre
Ilyen a pók “betépve”
számíthat, aki fiatalkorút kábítószer fogyasztására
próbál rávenni. Az új Büntető Törvénykönyv bünteti például a gyógyszerek vagy bármilyen egészségügyi termék
előállítását vagy hamisítását, valamint az úgynevezett dizájnerdrogok előállítását. Ennek következtében akár nyolc
év szabadságvesztés is kiszabható.

A folyamat

Az elterelés előtt ki kell választani egy lakóhelyhez közeli intézményt, ahol a kezelést kapja a büntetett. Három formája
létezik: függő, rendszeres használó és alkalmi fogyasztó. A kezelés megkezdése előtt egészségügyi orvos szakértő végez állapotfelmérést, hogy melyik csoportba tartozó kezelésre szorul az illető.
Ha már rendőrségen van az ügy, akkor általános eljárás, hogy vizeletmintát kérnek, amit ha megtagad valaki, akkor vérvizsgálatnak vetik alá. A vizeletből egyébként tovább kimutatható egyes kábítószerek, mint például a kannabisz fogyasztása.
Szerző: Sereg Nikoletta
Forrás: Femina.hu
2013.06.15.
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ANYÁK, PROSTIK AZ UTCASARKON
Argentínában egyedi reklámkampánnyal hívják fel a figyelmet arra, hogy
a nők, akik az utcasarkon saját testükkel keresik a kenyerüket, jórészt
anyák is egyben, így a prostitúciótól a gyerekek megélhetése is függ.
Ami a prostitúciót illeti, meglehetősen kettős helyzet áll fenn Argentínában (is), mivel legális ugyan, ehhez azonban
nem társulnak olyan törvények, melyek védenék a
szexmunkásnők biztonságát, egészségét és jogait.
Ez vezette el az AMMAR nevű szervezetet egy olyan
reklámkampány ötletéig, mely arra hivatott felhívni
a tisztes argentin honpolgárok figyelmét, hogy a
jogaikért küzdő prostituáltak 86 százaléka anya is
egyben, aki azért áll ki az utcasarokra, hogy el tudja
tartani gyermekét. A reklámkampánynak a nagyon
találó Mamas de la Esquina (Anyák a sarkon) nevet
adták, és ennek megfelelően a reklámgrafikákat az
utcasarkok két, egymásra merőleges falára festették fel, a kettős életet szimbolizálandó. Azt remélik,
hogy a graffitik hatására a közvélemény is a prostituáltak mellé áll a kizsákmányolás és a rendőri
erőszak ellen folytatott harcukban.
A képi
megjelenés kitalálója Ignacio Jardón and
Diego Bertagni,
az Ogilvy & Mather of
Argentina kreatív
igazgatója olyan egyszerű
képi üzeneteket
akart megalkotni, melyek „a maguk
valójában mutatják be,
hogy ezek a nők
szexmunkások, de anyák
is egyben”. A
képek tavaly áprilisban
több argentin
nagyváros, köztük Buenos
Aires falain is
megjelentek. Azért rakták
a képeket éppen
oda, ahová, mert „az utcasarkok szerte a
világon a szolgáltatásaikat
kínáló prostituáltak emblematikus helyei”.
Fontos volt, hogy
a graffitik illeszkedjenek
a környezetükbe,
ezért az Ogilvy az utcai
graffitisek leggyakoribb
technikáját használták. A
körvonalakat azonban ez esetben nyomdai
technikával állították elő, és ezt ragasztották az utcasarkok falára. Azt remélik, hogy
a képek nyomán párbeszéd indul meg a
felek között, mert – ahogyan mondják − „a
prostitúció annyira ellentmondásos kérdés
a társadalom és az igazságszolgáltatás szemében, hogy nem mehetünk el szó nélkül
mellette”.
Bár az idők során a képek egy részét eltávolították vagy azok lekoptak a falról, sok közülük
még mindig látható az argentin főváros falain.
És bár gondolkodjon valaki így vagy úgy a
prostitúció legalitásáról, az akció – ha úgy
vesszük – valahol az anyák munkahelyi védelméért folytatott harc is. Vagy mégsem?

forrás: http://noblog.hu/anyak-prostik-az-utcasarkon/
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Magyarországon az állam kivonult a HIV-prevencióból
Bár az Európai Bizottság nem tervezett újabb cselekvési tervet a jelenlegi HIV kommunikáció
2013-as lejártát követő időszakra, civil nyomásra sikerült elérni, hogy mégis lesz új HIV/AIDS
“stratégiája” az Európai Uniónak. Magyarországon azonban még mindig csak tervezetként szerepel a Nemzeti HIV/AIDS Munkaterv, miközben a járványügyi adatok egyre elrettentőbbek.
“Right to health, right to life” (Az egészséghez való jog, az élethez való jog) címmel tartott közös
emberi jogi konferenciát Brüsszelben május 27-28-án az Európai Unió és az UNAIDS, az ENSZ
HIV/AIDS ellenes programja. A nyitó ülésen felszólalt Tonio Borg, az Európai Bizottság fogyasztóvédelmi és egészségügyi biztosa. Elmondta, hogy bár jelentős haladást értünk el Európában a
HIV/AIDS-elleni küzdelemben, még igen sok a tennivaló, ezért az EU 2013 után újabb HIV/AIDS
ellenes keretprogramot (framework) hoz létre, amely felvázolja az elkövetkező évek cselekvési
tervét az Unió tagállamaiban és a szomszédos országokban.
Bár az Európai
Unióban a 2000-es
évek elejére stabilizálódott a helyzet,
sőt csökkenni kezdett
az új HIV-fertőzések
száma, az elmúlt évek
gazdasági megszorító
intézkedései számos
országban súlyosan
érintették a prevencióval foglalkozó
szervezeteket, mivel
egyre kevesebb pénz jut szűrésre és ártalomcsökkentésre. Legmarkánsabb példája ennek a
görögországi vagy a romániai helyzet, ahol a tű- és fecskendőcsere programok esetében drasztikusan csökkent illetve teljesen megszűnt az állami támogatás, minek következtében járvány tört
ki az injektáló szerhasználók körében. Ettől tartanak a magyar ártalomcsökkentő szakemberek
is, hiszen a hazai tű- és fecskendőcsere programok is súlyosan alulfinanszírozottak, az állam
pedig már több alkalommal megpróbálta kihúzni magát a prevenció feladatából.
Az elmúlt évben nem csak a tűcsereprogramokra, hanem más, a HIV megelőzés szempontjából
kulcsfontosságú szervezetek prevenciós munkájára sem jutott egyetlen fillér állami támogatás
sem. Ennek következtében több éve sikeresen működő prevenciós programok húzták le a rolót :
leállt a Háttér nevű szervezet által finanszírozott óvszer-automata, Budapest egyetlen hosszú ideje
civilek által működtetett anonim szűrőállomásán korlátozni kellett a szűrések számát, és több
szervezet csak a külföldi támogatásnak köszönheti, hogy továbbra is folytatni tudja megelőző és
felvilágosító tevékenységét. Emellett az egészségügyi kormányzatnak már több mint három éve
nem sikerült létrehoznia az új Nemzeti AIDS Stratégiát, a régi pedig még 2010-ben lejárt.
Magyarországon tehát lényegében állami szerepvállalás nélkül zajlik a HIV-prevenciós munka,
és a civil szervezetek munkáját sem támogatják.Nem csoda, hogy az elmúlt években folyama5

tosan 30-40%-kal emelkedik a diagnosztizált új HIV-fertőzések száma. Soha nem találtak még
annyi új HIV-fertőzést, mint 2012-ben (219 fő), és 2013 első negyedéves adatai is újabb emelkedést mutatnak (68 fő). Célzott, például fiataloknak szóló szűrőkampányok egyáltalán nem
voltak, és a szűrések európai viszonylatban is alacsony száma megfelelő finanszírozás hiányában
tavaly tovább csökkent. Az új fertőzések számának emelkedésénél is súlyosabb az AIDS megbetegedések számának drasztikus emelkedése. Ez év első 21 hetében 25 AIDS megbetegedést
regisztráltak, ami pontosan két és félszerese az erre az időszakra vonatkozó többéves átlagnak:
2012-ben például 9 AIDS megbetegedés történt ugyanebben az időszakban. Az AIDS esetek
számának drasztikus megemelkedéséből arra lehet következtetni, hogy nagy a látencia, azaz a
fel nem derített esetek aránya. Azok, akiknél kialakul az AIDS (szerzett immunhiányos tünetegyüttes) nagy valószínűséggel több éve, akár 10-15 éve is hordozzák magukban a HIV vírust, de
diagnózis hiányában nem tudják náluk időben elkezdeni a gyógyszeres kezelést, ami pedig alapfeltétel az immunrendszer védekező képességének megőrzéséhez. Ezeknél a betegeknél sokkal
nehezebb, néha már nem is lehetséges az immunrendszer visszaépítése, várható élettartamuk
és életminőségük jelentősen csökken. Az időben diagnosztizált fertőzés azonban jól kezelhető, a
hatékony terápiának köszönhetően a HIV-vel élők elérhetik az adott társadalomban születéskor
várható életkort, dolgoznak, adót fizetnek, családot alapíthatnak és az elnyomott vírusszaporodás következtében nem is fertőznek tovább. Ehhez azonban ismerni kell a HIV-státuszunkat,
amely az erős stigma és a nem éppen támogató körülmények miatt
nem egy egyszerű feladat ma Magyarországon.
Míg itthon az állam teljesen kivonult a prevenciós munkából, addig az Európai Unió éppen most
indította el - számos ország és európai szervezet részvételével - a nemzeti HIV-prevenciós programok és projektek minőségjavítására irányuló három éves nagy akciótervét. A korábban IQhiv
néven ismert program (http://www.iqhiv.org/home.html) európai méretűvé nőtte ki magát. Az
EU Egészség és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságának jelentős anyagi támogatásával megvalósuló intézkedéssorozat célja, hogy javítson a prevenciós programok minőségén, és létrehozzon
egy olyan minőségbiztosítási rendszert, amelynek a jövőben minden prevenciós programnak
meg kell felelenie. A programban való részvételhez miniszteri szintű szándéknyilatkozatot kellett aláírni, és biztosítani az EU-s projekteknél megszokott 40%-os önrészt. Szlovénia esetében,
ahol egy civil szervezet a fő partner, az önrészt 10%-ra csökkentették, amelyet a szlovén egészségügyi minisztérium a HIV-prevencióra szánt éves költségvetéséből fedez. Magyarország ebből
a projektből is kimaradt, az állam nem csak a prevencióval nem foglalkozik, de a még működő
programok minőségének javítását sem tekintette fontosnak:
a szakállamtitkári nyilatkozat hiányában kimaradtunk a programból.
Éveken keresztül mindegyik, a magyarországi HIV-helyzetről szóló jelentés úgy kezdődött, hogy
a helyzet “kedvezően” alakul. Sajnos a mai trendek azt látszanak igazolni, hogy azoknak volt
igazuk, akik arra figyelmeztettek, nem szabad ölbe tett kézzel ülni, hanem előre megtervezett
stratégiával, kormányzati ciklusokon túllépő állami támogatással és szerepvállalással lehet csak
megtartani Magyarország alacsony fertőzöttségű státuszát. Ennek hiányában az egyre rosszabb
járványügyi statisztikák mutatják majd a magyarországi HIV-járvány kibontakozását.
A kormányzatnak a prevencióhoz való hanyag hozzáállása miatt mind a HIV-vel élők, mind a
nem fertőzöttek egészséghez és élethez való joga súlyosan csorbul.
Bagyinszky Ferenc
a TASZ HIV/AIDS programvezetője

Forrás: http://ataszjelenti.blog.hu/2013/06/13/magyarorszagon_az_allam_kivonult_a_hiv-prevenciobol
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Mi hiányzik az utcai szexmunkából?
(a szlovákiai Odyseus szervezet megkérdezései alapján)
Ez volt az a kérdés, amit feltettek a szlovákiai Odyseus szervezet kollégái
szociális terepmunkájuk során az ott dolgozó szexmunkásoknak. A válaszok
különbözőek voltak, de néhány gyakorlatias dolgot illetően megegyeztek. És
tényleg igazuk volt. 18 éves korom óta dolgozom a szexiparban, és elmondhatom, azóta nem sok minden változott. Ezt a fajta munkát még mindig nem
fogadják el és csak kevés szervezet van, aki segít nekünk ezen a területen.
Én az egyik ilyen szervezetnek dolgozom, mondta a szlovákiai szervezet
önkéntese. A város és az állam sem törődik a szükségleteinkkel. A társadalom „használ” minket, igénybe veszik a szolgáltatásainkat, de ha egy nő, aki
a szexiparban dolgozik szeretné igénybe venni a boltok,
éttermek kínálta
szolgáltatásokat,
ami ugye szorosan
összefügg egymással, akkor viszont
már elutasítják. Nehéz volt hallgatni a
válaszokat, és nekem
is és a kollégáimnak
is, és szeretnénk
rövid távon azon
üzletekre fókuszálni,
akik diszkriminálják
a szexmunkásokat.
Tájékoztatunk, ha
sikerült bármit is
elérni.
És akkor jöjjön pár
válasz arra
a kérdésre, hogy mit
hiányolsz
a szexiparból:
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A “mocskos” állam adta neki a bátorságot:
Egy svéd szex-munkás meggyilkolásáról
Pénteken a svéd szexmunkások érdekvédelmi szervezete a Rose Alliance ezt a közleményt tette közzé a Facebook oldalán:
“Szervezetünk vezetősségi tagját, szenvedélyes aktivistánkat, és barátunkat Petite Jasmine-t tegnap (2013. 07. 11.-én) brutális
kegyetlenséggel meggyilkolták. Néhány évvel ezelőtt azért veszítette el gyermekei feletti felügyeleti jogát, mert úgy gondolták nem lehet megfelelő szülő egy szexmunkás. A gyermekek annak ellenére az apjuknál lettek elhelyezve, hogy az erőszakos
volt Jasmine-nal. Azt mondták, hogy nem tudja mi a jó számára, és “romantikázik” a prostitúcióról, valamint elvakult és nem
veszi észre, hogy a szexmunka az önsorsrontás egyik formája. Gyermekei apja számos alakalommal megfenyegette, leskelődött
utánna. Soha semmilyen védelmet nem kapott. Négy tárgyaláson keresztül harcolt a rendszer ellen, míg végül újra láthatta a
gyermekeit. Tegnap gyermekei apja meggyilkolta őt. Mindíg azt mondta: “Ha egyszer visszakapom a gyermekeimet, nem fogom
hagyni, hogy ez más szexmunkással megtörténhessen.” Mi folytatni fogjuk a harcát! Igazságot Jasmine-nak!”
A Rose Alliance koordinátora Pye Jacobsson volt olyan szíves és válaszolt kérdéseinkre Jasmine harcáról az állammal, valamint
Tits-ért és Sass-ért való meggyilkolásáról.
Caty Simon: Lenne szíves mesélni nekünk arról, hogy hogyan találkozott először Jasmine Petite - vel,
illetve mit dolgozott a Rose Alliance-nál?
Pye Jacobsson: Jasmine körülbelül 3 évvel ezelőtt lépett kapcsolatba velem, közvetlenül azután, hogy az illetékes helyi bíróság
megvonta a gyermekei feletti felügyeleti jogát. Ez ügyben volt segítségre szüksége, és azt a tanácsot kapta, hogy keressen meg
minket. Az volt a fő önkéntes feladata, hogy az övéhez hasonló szituációkban nyújtson segítséget,
és a Svéd Modellel kapcsolatos egyéb ügyekben vett részt.
Caty: A Svéd Modell a szexmunkások szolgáltatásait igénybe vevőket teszi büntethetővé Svédországban.
Hogyan hat ez a szexmunkásokra?
Pye: A leginkább érzékelhető következmény, hogy sokkal több a megbélyegzés. Gyakorlati eredmény a rendőrség esetében, hogy az ügyfeleket kell üldözniük. Az utcai szexmunkások nem tudják felmérni az ügyfelet mielőtt beszállnának a kocsiba (az ügyfelek túlságosan félnek a letartóztatástól, hogy megálljanak beszélgetni - a szerk.) Valamint az ügyfelek jobban kívánják ellenőrzésük alatt tartani a szituációt,
és ezt mondhatják: “Ne autózz arra a helyre, tudok jobbat, amiről nem tud a rendőrség.” A rendőrség a nem-utcán dolgozók ügyfeleit is
üldözi. Ezért inkább arra figyelünk, hogy az ügyfelek biztonságosnak érezzék azt, hogy eljöjjenek hozzánk, mint a saját biztonságunkra.
Ezen kívül a kizsákmányolás ellenes jogszabályok arra köteleznek minket, hogy egyedül dolgozzunk. Illegális, hogy helyiséget béreljünk.
Sokan dolgoznak otthonról, és ha a lakás tulajdonosa számára kiderül, hogy mit, akkor ki kell hogy lakoltasson. Szóval vigyázni akarnak
ránk, de addig büntetnek, amíg tényleg meg kell hogy mentsenek. És ha valóban azt mondjuk, hogy védelemre van szükségünk, akkor
terápiát ajánlanak (mint mondjuk pénzügyi megoldásokat - a szerk.)
Caty: Tudna egy kicsit többet mondani Jasmine gyermekeinek elhelyezésével kapcsolatos harcáról? A Rose Alliance Facebook közleménye alapján a meggyilkolásával kapcsolatban Önök azt irták, hogy annak ellenére hogy jelezte, hogy a férfi bántotta őt, és a szexmunkás
volta miatt (mivel nem ismerte el, hogy a szexmunka az egyfajta önpusztítás) a volt élettársa kapta a gyermekek felügyeleti jogát.
Utóbb feldolgozták, hogy hogyan született az az ítélet, miszerint elveszik tőle a gyermekeit?
Pye: Ugyanazzal a férfival vállalták a gyermemeket, aki később erőszakos volt vele. Általában szóban bántalmazta, de a férfit
már 12 évvel ezelőtt fizikai erőszak miatt elítélték. A második gyermek megszületésekor már külön éltek (a gyermekek most négy
illetve öt évesek). Az idősebb gyermek esetében közösen felügyelték a gyermeket, míg a kisebb esetében csak az édesanya. Azért
végzett szexmunkát, mert így otthon lehetett a gyermekeivel. Néhány hónap múlva azonban a rokonai értesítették a Szociális
Szolgálatot arról, hogy szexuáis szolgáltatást nyújt az otthonában. A rokonok értesítették a gyermekek apját is, aki szinén értesítette a Szociális Szolgálatot arról, hogy ügyfeleket visz az otthonába, stb. Az igazság azonban az volt, hogy csak Stockholmban
dolgozott, egy órányira attól a várostól, ahol lakott.
A Szociális Szolgálat sürgősen “kimentette” a gyermekeket, pár órával a telefonhívást követően szó szerint kitépték a gyerekeket
az anyjuk karjából, majd elkezdték a bejelentés kivizsgálását. A gyermekeket azonnal az apánál helyezték el. A vizsgálat alatt Jasmine szülői mivoltára vonatkozóan kijeletették, hogy nem képes belátni mekkora kárt okozott a szexmunkával a gyermekeinek,
stb. stb. Hogy egy ilyen vizsgálat megalapozott legyen, végzést kellett volna hozni, és ezt követően lehetett volna csak dönteni.
De a vizsgálat sosem lett lezárva, mivel az apa még a vizsgálat alatt folyamodott felügyeleti jogért.
Négy gyermekfelügyeleti tárgyalás követte egymást, az első három majdnem csak egymást ismételte. Jasmine-t sosem mondták
ki alkalmatlan szülőnek. Közös gyermekfelügyeletet ítéltek meg, de a férfi visszautasította annak a lehetőségét, hogy az asszony
találkozhasson a gyermekeivel. A harmadik tárgyaláson a bíró közös felügyletet ítélt meg, de kiemelte, komoly problémának látja,
hogy Jasmine nem látta be, hogy a szexmunka “az önrombolás egy formája”.
Caty: Szóval a bíró gyakorlatilag megvádolta a “hibás öntudattal”, ahogyan a radikális feministák szokták
szexmunkások érveit lesöpörni.
Pye: Igen. Mindazonáltal, ez két éve történt, és lassan-lassan, minden második héten elkezdhetett találkozni a gyermekeivel.
Eleinte egy felügyelő személy volt jelen, de csak néhány alkalommal láthatta így őket, majd az apa panaszkodni kezdett a
felügyelő személyre. Majd ezt tette minden alkalommal. Fenyegetőzött, panaszkodott, leköpte a szociális munkást, egy másikat
folytogatni kezdett, és folyamatosan megakadályozta az asszonyt, hogy lássa a gyermekeit. Normális esetben,
ha egy szülő nem együttműködő a gyermekek felügyeletét teljes egészében a másik szülő kapja.
A negyedik tárgyalás februárban volt. Jasemine-t ismételeten jó szülőnek ismerték el, mindazonáltal a bíróság úgy ítélte meg,
hogy elveszítette a kapcsolatot a gyermekeivel, ezért a teljes felügyeletet az apának ítélték.
Ezt az ítéletet követően csak a Legfelsőbb Bírósághoz való fellebezés lehetősége maradt számára. A fellebbviteli bíróság, a Hovrätten
csak olyan estekben dönt, amely estek megváltoztathatják a hatályban lévő törvényt, vagy a jelenleg érvényes joggyakorlatot,
és csak elvétve ítélkeznek gyermekelhelyezés perekben. Idén őszre kapott Jasmine időpontot tőlük.
Az elmúlt két évben a Szociális Szolgálat felismerte, hogy hibát követett el, és próbált javítani a helyzeten, ami sokat segített. Ez
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elvezetett ahhoz, hogy Jasmine újra találkozhatott a gyermekeivel. Az ő ötlete volt az is, hogy az első találkozás alkalmával professzionális segítő legyen jelen, aki segíti a kapcsolatépítést a gyermekeivel, akiket akkor már másfél éve nem láthatott. Először
volt néhány alkalom, amikor találkozhatott a lányával, és a múlt kedden először találkozhatott a fiával. A találkozás alkalmával
ölte meg őt a férfi, és megszúrta a jelen lévő szociális munkást is. A találkozó helyszínére közlekedő buszon kezdődött el a dulakodás. A Szociális Szolgálatnak kellett volna az asszonyt a találkozóra vinni, megelőzendő,
hogy összetalálkozzanak a buszon, de azon a napon hibáztak.
Caty: Mindezidő alatt annak ellenére, hogy Jasmine jelezte, hogy a volt élettársa erőszakos és
annak ellenére, hogy a férfi fizikálisan is inzultált egy szociális munkást sosem büntették meg az
erőszakos fellépései miatt?
Pye: A rendőrség szerint Jasmine esetében nem történt előzetes fenyegetés a férfi részéről.
Néhány esetben figyelmeztették a viselkedése miatt. Jasemine azonban csak a Szociális Szolgálatnak jelentette a férfi zaklatásait és fenyegetéseit (nem a rendőrségnek, és tudjuk miért). Ezért az
utolsó ítélethozatalkor a Szociális Szolgálat már mellette tanúskodott. Őrület! Ha nem lett volna
Jasemine szexmunkás, kizárt, hogy a férfi mindezt megúszhatta volna, és hogy ezen felül megkapja a teljes szülői felügyeletet!
A szexmunka természetesen minden tárgyalás során előkerült. Jasmine a blogján keresztül
egyszer írásban válaszolt arra az általánosnak számító kérdésre hogy ‘akarod-e, hogy a lányod
szexmunkás legyen?’ A válasza ez volt: “ A gyermekeim felnőve azzá válnak, amivé akarnak, és
mindenben támogatni fogom őket. Ha a szexmunkát választják, akkor figyelmeztetni fogom őket
a megbélyegzés veszélyeire.” stb. Ezt aztán a bíróságon úgy használták fel ellene, hogy “arra bátorítja a gyermekeit, hogy szexmunkások legyenek.”
Caty: Szóval Jasmine azért nem szólt a rendőrségnek az ex-e fenyegetéseiről és kémkedéseiről
Petite Jasmine
mert a rendőrség “prostifóbiás”, de ezzel párhuzamosan a Szociális Szolgálat a szövetségesévé vált. (Kép a Facebook oldaláról, a Rose Alliance
hozzájárulásával)
Pye: A Szociális Szolgálat csak a történet végén vált a szövetségesévé. Évekig borzalmasan
viselkedtek, és ez az egész szörnyűség velük kezdődött. Csak akkor lettek barátságosak,
amikor rájöttek mennyire inkorrektül viselkedtek, ráadásul Jasmine tett egy bejelentést az Egészségügyi és Népjólléti Szolgálatnál ellenük, úgyhogy ez is befolyásolta a magatartásukat. Ki kell hangsúlyoznom, hogy a Szociális Szolgálat Svédországban SOKKAL rosszabb mint a rendőrség! Nem igazán bízunk bennük. A szociális szolgáltató állam egy olyan állam,
amely folyamatosan “megmenti” a szexmunkásokat.
Caty: Mindezt összefoglalva, hogyan gondolja a Svéd Model és a Svéd Kormány azon magatartása, ahogyan ezt megvalósította
hozzájárulhattak Jasmine halálához?
Pye: TELJESEN bizonyos vagyok benne, hogy a megbélyegzés, és az előítéletek, amelyet a Svéd Model alapján fabrikáltak egyesek, okozták a legnagyobb bajt az egész történetben. A férfi megölte őt, de a “mocskos” állam adta neki a bátorságot, hogy azt
higgye megteheti!
Caty: Először is ha Jasmine nem szexmunkás lett volna, a férfi sosem kaphatta volna meg a gyermekek felügyeleti jogát.
Pye: Így van. Az állam elvette a gyermekeit, és odaadta a gyilkosának. Ez körülbelül össze is foglalja a történetet.
Tüntetés, amelyet a transzofób illetve homofób erőszak ellen tartottak Kusadasiban, Törökországban ezen a pénteken Dora
Oezerre, a 24 éves transszexmunkásra emlékezve, akit a héten gyilkoltak meg. ( Kép: AP Photo/Vadim Ghirda)
Caty: Az én meglátásom szerint a Svéd Modell arra bátorítja az állami szereplőket, hogy a szexmunkásokat áldozatnak tekintsék, és bármely szexmunkás, aki nem így érzi magát az téved. Így az állam Jasmine-t - mivel véleménye a munkájáról nem
egyezett meg az övékkel - pszichológiailag nem tartották egészséges gondolkodásúnak, és ennek következtében alkalmatlannak
ítélték az anya szerepre. Elfogadható ez a következtetés?
Pye: Kezdi érteni .... Alapvetően mentálisan labilisnak vélnek minket, merthogy a szexmunka szerintük
az önsorsrontás egyik formája.
Caty: Mi lesz most Jasmine gyermekeivel? Letartóztatták az apát? A Rose Alliance részt vesz a tárgyalásán?
Pye: A gyermekek állami gondozásba kerültek. Jasmine anyja folyamodott a felügyeletükért, de sosem lehet tudni. Az apát
letartóztatták, és részt fogunk venni a tárgyaláson ha tudunk, de kétlem, hogy engedélyeznék,
pedig zárt ajtók mögött csak ilyen katyvaszt képesek csinálni.
Caty: Nagyon köszönöm, hogy ebben a bizonyára rendkívül tevékeny és fájdalmas időszakban a rendelkezésemre állt. Van azonban
egy utolsó kérdésem: Mit tudnak tenni a világ szexmunkásai, hogy adózzanak Jasmine emlékének?
Pye: Azt gondolom a világ szexmunkásai már azt teszik amit tenniük kell.
Európában már a héten sok városban voltak tüntetések. Kedden elveszítettünk egy török szexmunkást is.
Azt gondolom, Jasmine esete sokatmondó. Egy őrült ellen, aki találomra öl, nehéz bármit is tenni (kivéve ha hosszan tartó
esetről van szó). De Jasmine esetében nem igazán az őrültel kell foglalkoznunk, hanem sokkal inkább a hátrányos
megkülönböztetés és a stigmatizáció szerkezetével, amelyhez mi mindannyian kapcsolódunk és szenvedünk tőle.
Dora Oezer-t a 24 éves, női transszexuális szexmunkást kedden meggyilkolták. Pénteken több mint 100 ember tüntetett
a transzfóbiás erőszak ellen a szülővárosában. Az Európai Szexmunkások
Jogainak Nemzetközi Bizottsága felhívja minden, a szexmunkások érdekvédelmével foglalkozó tagszervezetét, hogy szervezzenek “Igazságot Jasmine-nak/
Igazságot Dora-nak” tüntetéseket 19-én délután 3-kor.
Egy különösen nagy akciót szervezünk Londonban.
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Csernus Valéria - Ada Szerbia

Nyári varázs
Ma a nap is vidámabban ébredt
sugarai futkosnak az égen,
hajnali kék lágy lehelet kering
ebből a nép lendületet merít!

Csodálatos ez a nyári világ
rád mosolyog minden kicsi
virág,
jó a kedved, mosolyog az ég is
és a tenger oly sötéten kéklik.

Az utolsó júniusi reggel
mámorító érzelmeket rezget, Egyik hullám másik után szalad
harmatcseppek virágokon fut- aztán együtt ütköznek a partnak,
nak
a nyugalom ami ebből árad
a kelyhekbe kikötőbe jutnak.
ringatja a varázsát a nyárnak!
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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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1114 Bp. Bocskai út 17.
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