Egyesületünk Olaszországban járt
Szervezetünk a Mama Cash amszterdami női alapnak köszönhetően, - aki a szexmunkás kezdeményezések egyik
legnagyobb elkötelezett támogatója a világon – nemzetközi kapcsolatait kiszélesíthette. Ennek apropójából augusztusban Olaszországban jártunk. Itthoni munkánk során sokat tapasztaltuk, hogy Olaszország közkedvelt úti cél
a magyar szexmunkások számára, mind az utcán dolgozó, mind a lakásban dolgozó, mind a fiúk, mind a lányok
között. Olaszországban is, mint itthon is a prostitúció legális, viszont mások prostitúcióját kihasználó-kizsákmányoló
bűncselekményeket bünteti a törvény: ilyen a prostitúció elősegítés, kitartottság, kerítés.
Ravennában, a „Persone in Movimiento” szervezet látott minket vendégül. A szervezetről érdemes annyit tudni, hogy
Ravenna központjában találhatóak az állomástól 2 percre a Via Alberoni 16. szám alatt, migránsokkal foglalkoznak
ezen belül is kiemelt figyelmet fordítanak a szexmunkásokra.

„Terepmunka után a Persone in Movimiento munkatársaival” 2013.08.12.
A szervezet vezetője és munkatársai megosztották velünk tapasztalataikat, felvázolták az olaszországi helyzetet, az
ügyrendet, és a náluk alkalmazott módszereket. A diskurzus során sokszor hivatkoztak a törvényükből két fontos
cikkelyre, a 13-as és 18-as cikkelyre. Ezért is gondoltuk, hogy felvázoljuk, röviden miről is van szó:
1998 óta Olaszország élen jár az emberkereskedelem elleni harcban, és az áldozatok védelmében legyen akár az
gyermek, akár felnőtt. Az olasz modell, mely a legjobban bevált módszer ezen a területen azon az elven működik,
hogy a hatékony emberkereskedelmi stratégiának az áldozat jogainak védelmét kell a középpontba helyeznie. Az emberkereskedelemre válaszként dolgozták ki nemzetközi szinten a korábban már említett két jogszabályt:
1. A 18-as cikkely a nemzetközi törvény a migrációról
2. A 13-as cikkely a nemzetközi törvény az emberkereskedelem ellen.
Ennek a két törvénynek a felépítése ad segítséget az emberkereskedelem áldozatainak ellátásában,
mely három fő eszközt tartalmaz:
- Ideiglenes, átmeneti program az emberkereskedelem áldozatainak (ez a 228/2003 törvény 13-as cikkelyén alapul)
- Hosszú távú programok, melyek a társadalmi befogadást segítik elő (ennek végrehajtása a 286/98 törvény
18-as cikkelyéből fakad)
- Nemzetközi emberkereskedelem elleni díjmentesen hívható segélyvonal (ezt a cselekvési tervet az 1999. 		
november 23-ai miniszteri rendelet mondta ki, a 286/98 törvény
18-as cikkelyének 2 bekezdése alapján).
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Az emberkereskedelmi politika végrehajtása a következőképpen valósul meg:
Megelőzés
2000 óta működik egy emberkereskedelem elleni ingyenesen hívható segélyvonal. Az esélyegyenlőségi minisztérium
a belügyminisztériummal együttműködve kampányba kezdett, hogy minél szélesebb körben hívja fel a figyelmet a
segélyvonal létezésére, illetve az emberek kizsákmányolásának különböző formáira. (“Az emberkereskedelem megsemmisíti az embereket, semmisítsd meg a kereskedelmet” - 2009.) A kampányt segítette és koordinálta a romániai
emberkereskedelem elleni ügynökség, mely egy EU által finanszírozott projekt keretében sugározhatta az interneten
Romániában, Bulgáriában, Spanyolországban és Olaszországban „Az emberkereskedelem áldozatai nem felejtenek„
elnevezésű kampányt.
A segélyvonal létezik, működik, a vendéglátóink elmondták, hogy előfordul az is, hogy nem is a sértett, hanem az emberkereskedelem áldozatával szembe találkozó az, aki telefonál, és felhívja a figyelmet,
ha emberkereskedelmet észlel.

Segítség és támogatás az áldozatoknak
Ez egy Ideiglenes, átmeneti program az emberkereskedelem áldozatainak, amely két speciális programot foglal
magába, mindkettő az emberkereskedelem áldozatainak nyújt segítséget.
A 13-as cikkely, mely egy rövidtávú program: A program egy sor védelmi intézkedést és kezdeti támogatást kínál az
olasz, közösségi-és külföldi a szolgaságban tartott és az emberkereskedelem áldozatai számára. A törvény értelmében
az áldozatok számára biztosítani kell egy három hónapos programot, mely, ha szükséges további három hónappal
meghosszabbítható. Az áldozatok kapnak szállást, szociális támogatást, és egészségügyi ellátást. Ha a program véget
ért, az áldozatokat továbbra is segíti a 18. cikkely programja.
A 18-as cikkely egy hosszú távú program: „program a szociális támogatásról és az integrációról”. A 286/1998 sz. bevándorlási törvény 18. cikkelye értelmében humanitárius okokból külföldieknek joga van ideiglenes tartózkodásra és
a szociális programokban való részvételre; minden olyan személy jogosult a támogatásra, aki az emberkereskedelem
áldozataként azonosítható. Nem csak a tanúk és az igazságszolgáltatási hatóságokkal együttműködő személyek, hanem minden áldozat jogosult az összes fajta segítségre.
Ha az áldozatot már azonosították, akkor az illetékes hatóságoknál folytatódik az ügye:
- Az „igazságügyi” pályán, ami együtt jár a bűnüldöző szervekkel való együttműködéssel,
- A ”társadalmi” úton, amely előírja, hogy csak akkreditált nem kormányzati szerv vagy a helyi önkormány		
zat megbízásából szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek által nyújthat be igénylést az áldozat.
Mindkét eljárás eredményeként humanitárius okokból 6 hónapra ideiglenes tartózkodási engedély bocsátható ki,
mely megújítható 1 évre, ami végül is átalakítható munkához vagy tanuláshoz járó tartózkodási engedéllyé.

Az áldozatok száma
Az Esélyegyenlőségi Minisztérium adatai alapján 2000 és 2010 között 613 projektet társfinanszíroztak a 286/98 sz. törvény 18. cikkelye keretében és 124 projektet a 228/2003 sz. törvény 13. cikkelye keretében. 2000-2010 között 18 196 személynek, köztük 994 gyermeknek nyújtott segítséget a „18-as cikkely”
programja, valamint 2 191 főnek, köztük 91 gyermeknek a „13-as cikkely programja”. Az áldozatok állampolgárságukat tekintve az alábbi eloszlást mutatták: többségük nigériai (50%), ezt követően jönnek a kelet-európai
országok (Románia, Moldova, Albánia, Bulgária, Ukrajna), Észak-Afrika (Egyiptom, Marokkó, Tunézia),
valamint az egyre több személy érkezik Ázsiából (Kína, India, Pakisztán).
Minden évben az Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázati felhívást indít, hogy finanszírozza a programokat. Mind a helyi önkormányzatok, mind az akkreditált civil szervezetek pályázhatnak e támogatásra. Minden
programot a régiónak vagy a helyi hatóságoknak kell társ-finanszíroznia, a végrehajtandó intézkedéseket pedig
az önkormányzatnak kell biztosítania.
Elmondhatjuk, hogy Olaszországban a hatékony emberkereskedelem elleni harcban fontos szerepet kapnak az ottani civil szervezetek, hiszen a szolgáltatásokat az állami hatóságok nyújtják a civil szervezetekkel együttműködve. Ebbe az együttműködésbe volt alkalmunk betekinteni rövid látogatásunk során,
ahol a megbeszélés végeztével részt vehettünk a terepmunkán is.
Este indultunk a szervezet irodájától, ahol a rendelkezésre álló eszközöket, gépjárműparkot elnézve bevallom irigykedve segítettünk bepakolni a felkereső munka kellékeit: óvszereket, síkosítókat, üdítőket,
gyümölcsöket, kekszeket és természetesen szóróanyagokat. Bepakolás után indult útjára a nálunk
is hasonlóan működő „felkereső munka”, ahol az út szélén, utcákon sétáló, benzinkutakon várakozó szexmunkásokat kerestük meg. Az olasz szervezet munkatársai nagyon kedvesek és segítőkészek,
mindenkinek megfelelő tájékoztatást adnak a munkájukkal kapcsolatos kérdéseikre. A magyar szexmunkásokkal
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kapcsolatosan annyi problémát említettek, hogy a kiérkező szexmunkásoknak nincs európai egészségbiztosítási kártyájuk, ami komoly problémát jelent, mert nem tudják igénybe venni az orvosilag szükségessé váló egészségügyi
szolgáltatásokat.
Úgyhogy jó tanácsként fogadja meg, aki ki szeretne menni külföldre mindenképpen érdemes kiváltani az európai
egészségbiztosítási kártyát, és utazás előtt tájékozódjon az ott lévő szexmunkásokkal foglalkozó szervezetről, ahova
megérkezéskor érdemes bejelentkezni, hiszen a legjobb, leghasznosabb tanácsokat tőlük kaphatja meg. Az európai
egészségbiztosítási kártyával az itthon egészségügyi ellátásra jogosult személy az Európai Unió más tagállamában
is jogosulttá válhat egyes egészségügyi ellátásokra. A 36 hónapra érvényes kártyát az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (OEP) bocsátja ki ingyenesen.
Egy kis kitérőképpen: Ravennáról érdemes annyit tudni, hogy a latin világ hanyatlásának évszázadaiban a Nyugatrómai birodalom hajdani fővárosa, a Nyugat legfontosabb politikai és kulturális központja volt.
Gazdagságához nagyban hozzájárult a világban egyedülálló értéket képviselő, és fogalommá vált páratlan bizánci
mozaik, amelyet szívesen használtak felületek burkolására.
A világ egyetlen városa sem őriz a művészeti- és a keresztény ikonológia szempontból ilyen kimagaslóan gazdag, és kiemelkedő fontosságú művészettörténeti mozaikokat, melyek zöme másfélezer év távlatából is teljes épségben maradt fenn. Ravenna szinte összes temploma, egyfajta elképesztőn csodálatos mozaik gyűjtemény – mozaikképek és ikonok elképesztő tömkelege rejtőzik itt a falak közt,
melyek legtöbbje mind a mai napig eredeti állapotában pompázik.

GALLA PLACÍDIA SÍREMLÉK
De hogy ne csak a templomokat, és sírhelyeket említsük itt egy kép, amit Ravennában sétálva sikerült lefényképeznünk,
és ahol láthatjátok, hogy a szobrok díszítése is üvegmozaikból készül:
G.M.

Ravenna egyik utcájának ablaka
4

A hepatitis-fertőzések
gyakorisága
Ezt az érdekes cikket találtuk a hepatitis-fertőzésről, mely sok fontos információt, és tényt közöl a betegség előfordulásáról
a világon és hazánkban, ezért gondoltuk, hogy egy az egyben megosszuk veletek:

Szerző: Pilling Róbert
Lektor: Dr. Makara Mihály, Dr. Telegdy László
Partner: HáziPatika.com
A hepatitis vírusok komoly megbetegedéseket okozhatnak, ráadásul a malária és az AIDS mellett a leggyakrabban
előforduló fertőző kórnak tekinthetőek a világon. Hepatitis A, B és C: hány embert támadnak meg?

A: kivédhetnénk oltással,
megfelelő higiéniával
A hepatitis A vírus által okozott fertőzés
az egyik legelterjedtebb megbetegedés a
világon: évi másfél millió új fertőzöttet
tartunk számon. A vírus bejuthat a
szervezetbe szájon át, méghozzá leggyakrabban mosatlan zöldségekkel,
gyümölcsökkel, fertőzött élelmiszerekkel, a part menti vizekben tenyésztett
tengeri állatokból készült nyers vagy
nem eléggé átfőzött tengeri ételekkel,
a beteg emberrel történő közvetlen
érintkezéssel. Hasonlóan veszélyes a kórokozó szempontjából a szennyezett víz is.
Ha betartjuk az alapvető higiénés rendszabályokat, külföldi utazásaink során
csak megbízható vendéglátóhelyen étkezünk, illetve beoltatjuk magunkat
utazás előtt, a minimumra csökkenthetjük a fertőződés esélyét.
A hepatitis A hazánkban a heveny májgyulladások leggyakoribb oka. Még
manapság is rendszeresen jelentkeznek
kisebb-nagyobb járványok. A hepatitis
A elleni oltás felvétele tehát szinte mindenkinek ajánlható, aki még nem esett
át a fertőzésen vagy az oltáson, hiszen
két oltással az egész életre szóló védettséget kapunk, vagyis egy több hetes
kínos betegség előzhető meg vele.

B: legyünk észnél és oltassunk!
Henri de Toulouse-Lautrec: Orvosi vizsgálat, 1894. című képe
A hepatitis B a WHO (Egészségügyi Világszervezet) adatai szerint a világ közel egyharmadát, azaz kétmilliárd embert
betegített már meg, és nagyjából évi 600 ezer embert el is veszítünk miatta. Jelenleg nagyjából 350 millió krónikus
hepatitis B-fertőzött él világszerte.
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A vírussal megfertőződhetünk szexuális úton, de terjed vér és testváladékok által is. Azok a helyzetek is kockázatosak a
megbetegedés szempontjából, amelyek akár csak minimális vérzéssel járnak, így a véletlenszerű karcolások, a piercing,
tetoválás alkalmazása és cseréje, az akupunktúrás kezelések, a sebészeti, fogászati beavatkozások. A hepatitis B terjedhet közös használatú tárgyak segítségével is, ilyenek a borotva, a fogkefe vagy akár a körömvágó olló és az ékszerek is.
A fertőzések 10 százaléka krónikussá válik, ami májzsugorhoz, májrákhoz vezethet. Hazánkban a hepatitis B gyakorisága fél százalék körüli.
Megelőzéséért a felelősségteljes szexuális viselkedés mellett az óvszerhasználat is hozzájárulhat, és a közös használatú
eszközök kiiktatása. Ha testékszert vagy tetoválást készíttetünk, mindig győződjünk meg a kifogástalan higiénés viszonyokról,
amennyiben pedig természetgyógyászhoz fordulunk, részesítsük előnyben azt a szakembert, aki eldobható tűkkel dolgozik az akupunktúrás beavatkozás során!
Hepatitis B ellen létezik védőoltás, érdemes vele élni nem csak akkor, ha rizikócsoportba tartozunk vagy erősen fertőzött
országba utazunk: egyrészt a gyógyíthatatlan májzsugor megelőzése miatt, másrészt azért, mert a vírus kezelése
rendkívül költséges, az oltás viszont bárki által felvehető, akár háziorvosnál, akár az oltóközpontokban igényelhető.
Magyarországon 1999 óta oltják a 14 éveseket hepatitis B ellen, 2010 óta már 13 éves kortól. A befejezett oltási sor egy
életre szóló védelmet biztosít. Mivel a hepatitis B szexuális úton is terjed, az oltás valójában mindenkinek ajánlható,
aki korábban nem kapott oltást és életében még szexuális élet szóba jöhet.

C: csendben gyilkol
Szintén az Egészségügyi Világszervezet adataiból derül ki, hogy a hepatitis C sem kíméli az emberiséget: jelenleg
mintegy 130-170 millió krónikus hepatitis C-fertőzött él világszerte, és évi 350 millió ember hal meg miatta. Sajnos a
kórokozó ellen jelenleg
nem létezik védőoltás,
ráadásul tünet nélkül
pusztítja a fertőzötteket,
nem véletlenül nevezik
“csendes gyilkosnak”.
A hepatitis B-hez hasonlóan,
de
szinte
kizárólag vérrel terjed (fokozott veszélynek vannak kitéve az
intravénás kábítószerhasználók, köztük 25-75
százalékos a hepatitis
C-fertőzöttség aránya),
krónikus fertőzést, állandó májgyulladást és
májrákot is okozhat.
A vírus Egyiptomban,
Kínában és Pakisztánban a leggyakoribb.
Hazánkban a betegek
többsége 1993 előtti
vérátömlesztés
során
fertőződött.
Mindenkinek célszerű tesztet
végeznie, aki akár egyetlen palack vért is kapott 1993 előtt, például műtét vagy szülés kapcsán. A felismert esetek háromnegyede a 45-65 éves korosztályba tartozik.
Az USA-ban ezen korosztályt szűrik hepatitis C-re. Sajnos az egészségügyi dolgozók körében is gyakoribb a betegség.
Szűrésre a hepatitis C vírus elleni ellenanyagok kimutatását végzik. Az ellenanyagok a nyálban is megjelennek, így egy
egyszerű nyálteszttel is gyorsan és biztonságosan kimutathatók.
A megelőzés mellett a betegség korai felismerése és mielőbbi kezelése az egyetlen esélye a fertőzötteknek: ebben van
óriási jelentősége a teszteknek, nekik köszönhetően pedig a korai kezelésnek.
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Kalandozásom Ausztriában
A Belami bárban dolgoztam mikor elhatározásra jutottam, hogy én is kipróbálom külhonban az eddigi tapasztaltakat. Akkoriban még vízum kellett Ausztriába. Sikerült szereznem egy argenturt /közvetítőt/,persze
nevezhetjük stricinek is, aki segített elintézni az akkoriban még nagy problémának tűnő vízumkérelmet.
Egész kecsegtető ajánlatnak hangzott 3 ezer shilling vízumonként, amit 3 havonta hosszabbítottak. Beindította a papírokat és várakoztam két és fél hónapot feleslegesen, mit utólag kiderült valószínűleg azért kellett váratni, hogy kiutazásomkor, máris kelljen fizetnem a következő három havi tartózkodási engedélyre,
szóval fizetnem kellett, mint a katonatiszt.
Salzburgban még egy meglepetés várt: a közvetítőm
közölte, hogy 30 ezer shilling most már a vízum
ára. Nemigen volt választásom, idegenben, a
nyelvet nem ismertem, visszafordulni nem akartam, mondhatom nagyon tanulságos hetek következtek. A bárban ahol dolgoztam egy “szörnyella
de frász “volt a főnöknő .Visítozott, karmolászott,
reggel pedig össze-vissza számolt, mert nem volt
magánál. Így teltek a napok vígan. Jól kerestem,
közvetítőm is megvolt elégedve. Abban az évben
végre tudtam igazi karácsonyt csinálni. De elegem lett a hisztériából, ráadásul az új évben már
euro lett, ami azt jelentette, hogy felére csökkent
a bevétel. Szóltam az embernek, hogy vigyen máshova, /aki egyre mohóbb lett /. Így kezdtem el a vándorlást Ausztriában. Második helyem Szt.Valentin-ban, mely szintén izgalmas volt, de itt már rafinált lettem.
Megbeszéltem a főnökkel/ aki úgy nézett ki,mint egy cigány vajda /,hogy a kártyapénzből kapja meg a
részét a közvetítőm, a készpénz pedig az enyém. A szállásért fejébe pedig takarítottunk egy leánykával. Itt
három dominikai kolleganő színesítette napjaimat és még az is, hogy egyáltalán nem lehetett aludni, mert
aki intézte a papírjaimat, minden nap készenlétbe állított. Viszont nem jutottunk sehová. A napok úgy
teltek, hogy a várakozás után szundikáltam egy kicsit, és már neki is kellett állni takarítani. Utána pedig
eljött az este. Ez így ment hetekig, én pedig csak kóvályogtam. Más probléma nem volt amíg meg nem jött
a főnöknő,aki felvett egy takarítónőt. Hát ez a nőszemély mindent csinált csak nem takarított. Szóval a bár
szépen leamortizálódott. Egy este úgy felidegesített, hogy leordítottam a fejét, amúgy magyarosan. Szaladt
is egyből panaszkodni és mikor lementem a bárba beöltözve, a főnöknő megkérdezte, hogy miért bántom
szegényt. Mutattam neki a bár állapotát, ahol ragadt minden, a hamutartók tele, stb. és megkérdeztem
miért is nem volt jó neki mikor mi takarítottunk és minden ragyogott. Olyan választ kaptam, hogy csak
néztem ki a fejemből. Neki bizony nagyon magas a villanyszámlája és szüksége van rá, hogy mi fizessünk
a szállásért. Akkor szépen összecsomagoltam /észre se vették /hívtam egy taxit és beautóztam Linzbe,
ahol volt egy magyar képviselet, de már zárva volt, merthogy kiderült,l hogy négynapos ünnep kezdődött.
Pénzem nem sok, gyönyörű egy helyzet volt. Bementem a rendőrségre segítséget kérni, mert várnom kellet, hogy kinyisson az iroda, ráadásul az összes papírom pont be volt adva a bevándorlási hivatalba, új vízum kérelemre. A rendőrségen nagyon kedvesek voltak velem, még kávét is kaptam süteménnyel, viszont
közölték velem, hogy meg kell várjam a hétfőt/ ez csütörtök este volt /, sajnos szállást nem tudtak nyújtani,
kivéve, ha lecsuknak. Akkor betettem a csomagjaimat 24 órára és elmentem egy diszkóba. Szombat hajnalra már eléggé elfáradtam a mulatozásba és kiültem a pályaudvarra. Hétfő reggelre megtörtént a csoda.
Egy nagydarab férfi, akit többször láttam ott mászkálni, odajött hozzám és meghívott reggelizni. Mondta,
hogy látja bajba vagyok és adott 40 eurót. Egyből rohantam telefonálni egy taxis ismerősömnek, aki bejött
velem a vízumért /akkor megkaptam már félévre / nagy meglepetésemre, hogy amiért kifizettem eddig kb.
60 ezer schillinget a közvetítőnek, kiderült ingyenes. Eljutottam Leobenbe, ahol ismertem egy csajt és tudtam ott dolgozni. E két város között, bizony van egy pár kilométer. Nekem nagyon nagy szerencsém volt,
hogy ilyen segítőkész emberekkel találkoztam. Egy-két tanulság mindenféleképpen van a történetben.
Nyelvtudás és jó ismeretség nélkül ne induljatok neki a világnak, mert komoly baj is lehet belőle.
Bella
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Oroszország sárba tiporja a meleg
és transznemű emberek jogait
Az orosz törvényhozás sorra hozza az LMBTQ embereket súlyosan diszkrimináló, őket alapvető jogaikban, többek között a békés
gyülekezés jogában is korlátozó törvényeket. A legutóbb elfogadott, úgynevezett “meleg propagandát tiltó” törvény azonban már
nem egyszerűen a meleg és transznemű közösség ellen irányul, hanem lábbal tiporja a szólásszabadságot - és lehetetlenné teszi
többek között a melegséggel, transzneműséggel kapcsolatos tudományos párbeszédet, és felvilágosító munkát is.
A homofób és transzfób
törvénykezés következményeként Oroszországban az utóbbi időben
megszaporodtak
az
LMBTQ emberek ellen elkövetett erőszakos
gyűlöletbűncselekmények
- sokkoló felvételek láttak napvilágot például
csoportos
bántalmazás
áldozatául
esett
meleg tinédzserekről is.
Az állami homofóbia és
transzfóbia nem csupán
közvetlen káros hatása
miatt elutasítandó, hanem azért is, mert jól
láthatóan
bátorítólag
hat a hétköznapi homofób
és
transzfób

bűncselekmények
elkövetőire is.
Szeptember
03án
az
Orosz
nagykövetség előtt
tiltakozást szerveztek. A rendezvényen
Egyesületünk
is
képviseltette magát.
Azt gondoltuk nagyon fontos, hogy
az ilyen és ehhez
hasonló megmozdulásokon részt vegyünk, hiszen saját
magunk is tapasztaljuk a kirekesztés dönteni akarás
kényszerét.
Azok
akik
döntéshozók
és azok akik a szexmunkáról másképpen gondolkodnak,
még mindig azt gondolják ,hogy joguk van másokról nélkülük dönteni. Az eseményről készített képekkel igyekszünk közelebb
vinni hozzátok a rendezvény!
Földi Ágnes
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NAV ellenőrzés alatt a szexmunkások
Szexmunkásokat bírságoló NAV-tól volt hangos a sajtó. Szeptember elején a Dél-Alföldön fokozott
ellenőrzésbe kezdett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a szexmunkások körében. Az ellenőrzés során erotikus szolgáltatásokat vizsgáltak többek közt sztriptíz-chippendale táncosokat, prostituáltakat. A vizsgálatok
lefolytatása eredményeképpen több mint egy millió feletti a mulasztási bírság összege. A szexmunkások
az ellenőrzés során elmulasztották nyugta,
számlaadási kötelezettségüket, illetve több
esetben
adóigazgatási eljárást indítottak
adóköteles tevékenység
adószám
hiányában
történő folytatása miatt.
Ezzel
egy
időben
Egyesületünkhöz
is sok megkeresés
érkezett Szegedről és
környékéről, ahol a
vállalkozói igazolvány
kiváltásának menetéről,
és
a
szexmunka
legális
feltételeiről
érdeklődtek. Egy ilyen
telefonbeszélgetés alkalmával derült ki, hogy az interneten magukat hirdető szegedi lányokat egy ismeretlen
cég kereste meg sms-be és úgymond felajánlotta segítéségét, hogy legálissá tegye a munkájukat, rendezi a
jogviszonyukat. Mi utánajártunk ennek a felajánlásnak és kiderült, hogy az sms-t küldő cég hamis ígéretekkel akar kicsalni több tízezer forintot, hiszen azt vállalják, hogy bejelentenek egy cégbe, mint masszőr,
alkalmazottként munkaszerződést kötnek veled, és kapsz egy számla és egy nyugtatömböt a cég nevére,
melyből a szolgáltatásodat igénybe vevőnek állíthatsz ki számlát. Ne dőljetek be, mert a szexuális szolgáltatás amúgy nem is végezhető munkaviszony keretében, hiszen a szexmunkás jövedelméből más
személy nem részesülhet, mert ebben az esetben az a más személy, aki a jövedelemből részesül, kitartottságot követne el, ráadásul az ilyen fiktív szerződés aláírásával magánokirat hamisítást követtek
el. Szexmunkás csak egyéni vállalkozó lehet! 2006 óta van a szexmunkának legális adóbesorolási száma.
A szexmunkások számára kötelező az egyéni vállalkozói igazolvány, ami a máshová nem sorolt egyéb
személyi szolgáltatás megnevezése alá tartozik, itt több tevékenység is fel van sorolva, de hogy ki melyiket
végzi azt már nem kell részletezni, így senki sem tudja megmondani a vállalkozói igazolvány alapján, hogy
ki a szexmunkás. Ilyen tevékenység például a frissítő relaxáló masszázs nevű egyéni vállalkozási forma,
mely nem végzettséghez kötött (nem kell hozzá iskolai bizonyítvány) és nem kell hozzá egészségügyi
igazolás sem, de persze ugyanúgy vállalkozói igazolvány kiváltására kötelezett és adóköteles tevékenység.
Egyesületünk sms küldő szolgálatát beindítva próbálta elejét venni a csalásnak, s értesítést küldött az
átverésről, így reméljük nem dőltek be sokan az üzenetet kiküldő személyeknek. Sajnos ez egy újabb szomorú példa volt arra, hogy az egyik legkiszolgáltatottabb réteget próbálták meg átverni, és pénzt kisajtolni.
A rejtőzködő életmódú, a jogokkal és kötelezettségekkel még mindig kevésbé tisztán látó, az alacsony
önérvényesítő képességű szexmunkások könnyen az áldozatává válhatnak az ilyen jellegű csalásoknak.
Fontos, hogy tájékozódjatok, merjetek segítséget kérni, és tartsátok szem előtt, hogy a Ti tevékenységetek
legális tevékenység, de a Titeket kihasználó, kizsákmányoló cselekedet bűncselekmény.
G.M
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SEMMIT RÓLUNK NÉLKÜLÜNK
Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-ban meghirdetett kisprojekt pályázatán indult és támogatást nyert az Egyesületünk.
Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse
részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”.
A prostitúció körüli társadalmi vita, melyet jelentős közérdeklődés övez Magyarországon, nem ad lehetőséget arra
a szexmunkásoknak, hogy érdekeiket képviseljék, kiszolgáltatott és peremre szorult helyzetükből fakadó igényeiket
megfogalmazzák, nézőpontjaikat ismertessék a közvéleménnyel és a közpolitika alkotás szereplőivel.
A projekt keretén belül az ENSZ stratégia fontosságú ajánlásaira építve a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete teret
kíván nyitni olyan az érintettektől jövő kezdeményezéseknek és felszólalásoknak, melyek megalapozhatják a közgondolkozás
megváltozását és a speciális okok miatt hátrányos helyzetű szexmunkások igényeit reflektáló széleskörű vitákat.
Ezen célok elérésé érdekében a pályázati projekt további részcélja, hogy a szexmunkások érdekképviseleti szervezetének
(SZEXE) érdekérvényesítő szerepe megerősödjön és hatékonyan tudja betölteni az állami közpolitikaalkotás ellenőrzési
funkcióját. A projektnek köszönhetően megerősödik a szexmunkások érdekérvényesítő képessége, SZEXE reprezentativitása
és érdekképviseleti ereje, továbbá a prostitúció/szexmunka körüli társadalmi vitába és döntéshozatali folyamatokba
eljutnak maguknak az érintetteknek a hangjai is.
Hosszú távú célunk a szexmunkások emberi jogainak, beleértve a munkához való jogot, érvényesítése, elfogadtatása,
a célcsoport társadalmi (re)integrációja, esélyeinek kiegyenlítése. Ennek elérése érdekében ösztönözzük, hogy a szexmunkások az
őket érintő szabályozási folyamatok kihagyhatatlan, aktív résztvevőivé váljanak.
A projektben szexmunkásokkal fogunk dolgozni azon, hogy a médiában, szakmai rendezvényeken, döntéshozókkal történő konzultációk során felkészülten tudják a társadalom peremére szorult szexmunkások érdekeit képviselni,
megerősödjenek azon készségeik, melyek a hatékony kommunikációhoz szükségesek. A projekt tevékenységei között szerepel egy szexmunkás önarcképsorozat és kiállítás: melynek szerepe, hogy közvéleményformáló sajtómegjelenéseket generáljon és bemutassa a tágabb közvéleménynek, illetve a szűkebb szakmának a szexmunkások realitásait. Egy a témában jártas
és azt érzékenyen kezelő fotóművész portrésorozatot készít arcukat vállaló szexmunkásokról, melyek egy kiállításon keresztül
és online tartalomgenerálással széleskörű közönséghez jut el.
A projektben való részvételhez várunk önként jelentkező szexmunkásokat, akik készséget éreznek arra,
elég erőt és bátorságot éreznek magukban, hogy felszólaljanak saját és sorstársaik jogaiért! De jelentkezz akkor is, ha csak szeretnél beszélgetni egy jót, vagy részt vennél egy szexmunkásokról szóló konferencián,
vagy szívesen alanya lennél egy profi fotós által készített portrésorozatnak.
Jelszavunk, mely egyben a pályázat címe is: SEMMIT RÓLUNK NÉLKÜLÜNK!
Irodánk címe: 1114 Bocskai út 17.
Telefonszámunk: 06-20-334-52-10
web: www.szexmunka.hu
E-mail: info@szexmunka.hu
G.M.

Jelentkezz, hogy a Te hangod
is eljuthasson másokhoz!

„ A projekt a EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósul meg. ”
www.norvegcivilalap.hu
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Őszi bőrápolás
Vége a nyárnak és beköszöntött az ősz. A női bőrápolásnak is egy új fejezetet nyitunk ezzel. Ilyenkor mintha egy kis ébresztőóra lenne a nőkbe ültetve, megrohamozzák a kozmetikusaikat, hogy a
nyár folyamán elszenvedett káros hatásokat helyrehozassák. A nyár végével kifakul a nyári szép
barnaság, vagy az akkor még szépnek hitt barnaság, és fény derül a foltos vagy szürkés színű,
cserzett, hámló bőrre. Sok munkánk marad ilyenkor az ősszel, lássuk milyen alapvető lépéseket
érdemes betartanunk.
Ősszel ajánlatos az AHA-gyümölcssavas hámlasztó peelingek kúraszerű
alkalmazása is. Ha a gyümölcssavas hámlasztás mellett döntünk, azt minden esetben beszéljük meg a kozmetikusunkkal, illetve elvégzését teljes
egészében bízzuk rá! A vérkeringés felgyorsul, az erek (ill. nyirokerek)
kitágulnak, a bőr felmelegszik, a vér- és nyirokkeringés felgyorsul,
miáltal elősegíti a méreganyagok eltávozását.
Az ősz második felében a kozmetikailag zavaró bőrnövedékek eltávolíthatók,
valamint a pigmentfoltok halványíthatók. Ilyen kozmetikai kezelések például
a mikrodermabrázia vagy a hidroabrázia. A mikrodermabrázió
egy olyan manuális hámlasztó eljárás, amelynek alapja a bőr regenerálódása.
A kezelés során egy speciális géppel, csiszolófejjel végig pásztázzák az arc
területét, és a fájdalommentes vákuumszerű eszközzel eltávolítják az elhalt hámsejteket. A felső elöregedett hámréteget eltávolítják, az alatta lévő sejtrétegeket így fokozott megújulásra serkentik. A hidroabrázia, pedig a vízsugár
erejének segítségével csiszolja le a bőr felületéről az elhalt hámsejteket.
A késő őszi hónapok esős, szeles időjárásától mindegyik bőrtípust védeni kell. A reggeli mosakodás után – ugyanúgy mint tavasszal – feltétlenül be kell krémezni arcunkat, kezünket megfelelő,
jól felszívódó, hidratáló, félzsíros vagy zsíros krémmel.
Ha a fedetlenül hagyott, még nyirkos bőrfelszínt szabad levegő, szél éri, a párolgás annyira felfokozódhat, hogy ettől
a bőr cserzett, repedezett lesz. (Pl. kisgyermekeknél a száj körüli bőr vagy a kifújt kezek bőre.)
5 lépés, amit mindenképpen végezz el:
1. Bőrradírozás
A bőrápolást kezdjük a bőr radírozásával, de ügyeljünk arra, hogy hetente csak 1 alkalommal végezzük, hogy ne
sérüljön az egészséges bőrréteg. A bőr legfelső, elhalt hámréteg eltávolításával könnyebben tudnak felszívódni a
tápláló hidratáló krémek és vitaminpakolások, valamint könnyebben lélegzik a bőr. A radírozás történjen az arcon
és a testen egyaránt. Testen 3-4 hetente tanácsos radírozást végezni a zuhany alatt. Felfrissíti a vérkeringést,
segít a sejtek megújulásában, orvosolhatjuk a narancsbőrt, segít megőrizni a bőr rugalmasságát.
Ne sajnáljuk az időt!
Testünk minden apró felületét alaposan dörzsöljük át, hogy fellélegezhessen a bőrünk.
Részesítsük előnyben a természetes alapanyagú kozmetikumokat.
Legyen a bőrradírunk hidratáló és hámképző hatású (ilyen pl. a csipkebogyó-, a kukoricacsíra olaj,
és tengeri homokszemcsét vagy barackmag-granulátumot tartalmazó peeling). A felsorolt bőrradírok elősegítik
a bőr spontán tisztulását is, sőt gyulladáscsökkentő hatásúak.
2. Pakolások
Az arcbőr és a haj vitaminhiányának a pótlására alkalmazzunk pakolást, melyek szintén kaphatók készen vagy
elkészíthetők otthon. Pótolhatjuk bőrünk zsír és/vagy víztartalmát, kaphatunk frissítő,
bőrnyugtató, ránctalanító, tápláló pakolásokat.
3. Tonizálás
A bőrápolás fontos része a tonizálás, célja hogy eltávolítsuk a krémek és pakolások maradványait,
valamint zsírtalanítsuk a bőrt.
4. Hidratálás
Használjunk hidratálókrémet naponta, tonizálás után minden esetben, hogy megakadályozzuk
a bőrt a kiszáradástól, a rugalmasságát megőrizzük. Az őszi időszakban a leginkább ajánlatosak
a gyümölcscukrokat, karotinoidokat, valamint a különböző vitaminokat (A-, B-, B2-, C-, P- és K-vitaminokat)
tartalmazó készítmények. Bőrünk a hűvösebb időben elbírja a hatóanyagban gazdag készítményeket.
5. Hajápolás
Frissítsük fel hajunkat egy vágással, el kell távolítani a nap és a víz okozta sérült hajvégeket esetleg egy teljesen új
külső is segíthet a megújulásban. Hajunkat ragyogóvá tehetjük színezővel vagy tartós festékkel.
Földi Ágnes
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Petőfi Sándor
ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN UJRA
Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.
És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
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Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.
Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem.
Kedvesem, te űlj le mellém,
Űlj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.
Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet

Egyesületünk tréningsorozatot indít, ami a szexmunkások jogaira, érdekérvényesítésre
fókuszál. Ha szeretnél részt venni a tréningen, vagy
részt vennél egy a szexmunkások jogairól
szóló tájékoztató előadáson akkor jelentkezz a 06-20334-52-10-es telefonszámon Földi Ágnesnél,
vagy e-mailben az info@szexmunka.hu -n.
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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