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TILTÁS

SZEXMUNKÁS KLIENS 3. FÉL

IDEOLÓGIA:

KÖVETKEZMÉNYEK:

a szexmunka immorális,
a szexmunkások erkölcstenek,
a HIV és más járványok terjesztői,
veszélyt jelentenek a társadalomra

• a szexmunkásokat és munkahelyeiket rendőri razziákkal
célozzák, a szexmunkásokat HIV, szexuális úton terjedő
fertőzések, Hepatitic B és C tesztre kényszerítik és az
eredményeket nyilvánosságra hozzák

Albánia, Örményország, Szerbia,
Szlovénia, Oroszország, Ukrajna

40%

• a szexmunkások nem férnek hozzá a törvényi védelemhez,
hiszen a rendőrség az ellenük irányuló erőszak leggyakoribb
forrása
• egy kelet-közép-európai és közép-ázsiai felmérés szerint a
szexmunkások több mint 40 %-a szenvedett el testi sértést
rendőrtől a felmérést megelőző egy év alatt2
• a rendőrség a szexmunkásoknál talált óvszereket
bizonyítékként kezeli, így a szexmunkások nem hordják
ezeket maguknál
• Kelet-Európában a legtöbb új HIV-fertőzés szexmunkások
és intravénás drogfogyasztók körében regisztrált;
minden 10. szexmunkás HIV-vel él3

RÉSZLEGES TILTÁS/SVÉD MODELL

SZEXMUNKÁS KLIENS 3. FÉL

IDEOLÓGIA:

KÖVETKEZMÉNYEK:

a szexmunkás a patriarchátus
és férfiak által nők ellen elkövetett
erőszak áldozata

• nem csökkent a szexmunka mértéke: a Svéd Rendőrség
adatai szerint a stockholmi feltételezett masszázsszalonok
száma megháromszorozódott 3 év alatt4

Svédország, Norvégia, Izland,
Észak-Írország, Franciaország

• egy tanulmány szexmunkás megkérdezettjeinek fele
szerint csökkent a bizalom a szociális intézményrendszer
és rendőrség felé, ezért a szexmunkások nem fordulnak
segítségért erőszak esetén5
• az utcai szexmunkások nagyobb versennyel, csökkenő
árakkal és rosszabb munkakörülményekkel szembesültek,
emiatt agresszív és részeg vendégeket is elfogadnak és óvszer
nélküli szexet is elvállalnak
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• bár a szexmunka maga nem tiltott, a vendégeket célzó
akciók során a papírokkal nem rendelkező migráns
szexmunkásokat letartóztatják és deportálják6
• nőtt a stigma és diszkrimináció: egy 2015-ös felmérés
szerint sokkal többen gondolják úgy Svédorságban, hogy
a szexmunkát és szexmunkásokat kriminalizálni kellene:
52 % gondolta ezt 2015-ben, míg a törvény bevezetése
előtt csak 30 %7

1
A szexmunkát szabályozó jogi
modellekről és következményeikről bővebben (angolul):
International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE) (2015).
Nothing about us without us! Ten years of sex workers’ rights activism. Elérhető: bit.ly/szexe_link1
Global Network of Sex Work Projects (2014). Sex Work and the Law: Understanding Legal Frameworks and the Struggle for Sex Work Law Reforms. Elérhető: bit.ly/szexe_link2
2
Sex Workers’ Rights Advocacy Network (SWAN) (2009). Arrest the Violence: Human Rights Abuses against Sex Workers in Central and Eastern Europe and Central Asia. Elérhető: bit.ly/szexe_link3
3
AVERT. HIV and AIDS in Eastern Europe and Central Asia. Elérhető: bit.ly/szexe_link4
4
RPS (Swedish National Police Board, Svéd Nemzeti Rendőrségi Bizottság) (2012). Trafficking in human beings for sexual and other purposes. Situation report 13ing_report_13. Elérhető: bit.ly/szexe_link5

LEGALIZÁCIÓ
IDEOLÓGIA:

KÖVETKEZMÉNYEK:

a szexmunkát az államnak
szabályoznia és korlátoznia kell

• a szabályoknak való nem-megfelelés a szexmunkások
bírságolását és büntetését vonja maga után

A SZABÁLYOZÁS KÜLÖNBÖZŐ FORMÁKBAN
JELENIK MEG:

a szexmunkások nyilvántartásba
vétele; a szexmunkás helyszínek
számának, elhelyezkedésének,
üzemeltetési módjának
megkötései; feltételek
a szexmunkás személyére
vonatkozóan
Németország, Spanyolország,
Hollandia, Svájc, Belgium,
Magyarország, Törökország, stb.
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SZEXMUNKÁS KLIENS 3. FÉL

• Görögországban és Törökországban csak beltéri bordélyban
legális dolgozni, és transz emberek és férfiak illetve házas nők
nem dolgozhatnak
• Magyarországon utcán csak a “türelmi zónában” lehet
felajánlkozni vagy zóna hiányában a védett övezeten kívüli
területen
• Hollandiában önkormányzati rendeletekkel kísérlik meg
a szexmunkásokat regisztrációra kényszeríteni
• Németországban a szexmunkát szabályozó új, 2017-ben életbe
lépő törvény szerint minden szexmunkásnak regisztrálni kell
a hatóságoknál, ahol elbírálják, megkaphatja-e a szexmunkás
igazolványt8

DEKRIMINALIZÁCIÓ

SZEXMUNKÁS KLIENS 3. FÉL
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IDEOLÓGIA:

KÖVETKEZMÉNYEK :

a szexmunka munka
és a szexmunkásoknak
munkajogokat kell adni

• nem nőtt sem a szexmunkások, sem az emberkereskedelmi
áldozatok száma

Új-Zéland

• a szexmunkások 90 %-a úgy értékelte, hogy az új modell
javította jogaik érvényesítését munkaügyekben,
az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés
és biztonság terén
• a szexmunkások 57 %-a szerint a rendőrségi hozzáállás javult
• a szexmunkások 64 %-a szerint egyszerűbbé vált a vendégek
visszautasítása, ez az arány 37 % volt a dekriminalizáció előtt
• a dekriminalizáció után több szexmunkás jelentette,
hogy rendszeresen orvoshoz jár és elmondja az orvosnak,
hogy szexmunkás

90%

• tudományos modellezések szerint a szexmunka
dekriminalizációja a női szexmunkások és vendégeik körében
egy évtized alatt a HIV fertőzések számában 33-46 %-os
csökkenést eredményezne10
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