SZEXMUNKA FELMÉRÉS – 2017

Szexmunkások körében végzett önkitöltős felmérés a jelenlegi munkakörülményeik és egy több jogot
és biztonságosabb feltételeket teremtő jövőbeli szabályozás vonatkozásában.

ALAPADATOK

KOR

GYERMEKEK

26+
A válaszadók 78%-a 26 éves múlt, a legnagyobb
korcsoport a 36-55 év közöttiek 41.7 %-kal.
1 válaszadó 17-18 év közötti, míg 16 év alatti kitöltés
nem érkezett.

A válaszadók több mint felének van gyermeke.
A gyermekesek több mint 60 %-ának
2 vagy annál több gyermeke van.

SZEXMUNKÁS TAPASZTALATOK
MUNKA IDŐTARTAMA

15.7%

60%

A válaszadók közel 60%-a több mint 3 éve
szexmunkás, míg az új belépők
(1 évnél kevesebb ideje dolgozók)
aránya 15.7%.

BIZTONSÁGÉRZET
A válaszadók 8.5%-át bántalmazták munka során a kérdőív felvétele előtti 12
hónapban, negyedük jelentette az esetet a rendőrségnek. Ha az üzlet során bajba
került, a válaszadók 33.2%-a érezte úgy, hogy lényegében magára volt utalva, míg
38.1% gondolta, hogy azonnali segítséget kapott volna.
„Félek a megaláztatástól és attól, hogy ismét albérletről
albérletre kellene vándorolni, arról nem is beszélve,
hogy 2014-ben az Adóhatóság is ellenőrzött és amit
akkor kaptam megaláztatást amíg élek nem felejtem el.”

8.5%

„Mivel csak én és a vendég van a szobában, probléma
esetén minimális az esély bármilyen segítséget
hívni legtöbb esetben, az agresszív vendég ilyenkor
kiszámíthatatlan, bepöccenhet akár bánthat.”

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA

45.1%

57.6%

A bevételükkel teljesen önmaguk rendelkezők aránya
45.1%, míg 19.1% nem kívánt válaszolni. Azok közül, akik
„leadtak” a jövedelmükből, a 57.6%-a bizonyos százalékát
adta oda a bevételének harmadik félnek,
32.6% minden nap ugyanazon összeg kifizetését jelölte meg,
míg 8.7% egyszerre adott fix napi díjat és a bevétele bizonyos
százalékát. A minden pénze odaadását 1 fő jelölte meg.

SZEXMUNKA SZABÁLYOZÁS
JOGI KERETRENDSZER MEGÍTÉLÉSE
A szexmunka szabályozását közepesnek 33.6%-a tartja, rossznak vagy nagyon
rossznak tartók aránya 27.4%, míg a jónak vagy nagyon jónak tartók 8%.
30.9% a ’nem tudom megítélni’ választ adta.

24.7%

„A törvény sajnos nem a munkavállalót védi.”

„Folyton csesztet egy-két rendőr.”

„Alapvetően koncepciótlannak tartom. Túl sok a
kiskapu, a félreértelmezési és visszaélési lehetőség.”

„Gyakorlatilag semmilyen plusz szolgáltatást nem
lehet szexmunkás számára a szexmunkás érdekében
nyújtani, mert rögtön futtatás. Természetesen
a kizsákmányolást is jó lenne kivédeni, de helyre,
biztonsági őrre, sofőrre, stb. szükség van. És ha valaki
nem ért a reklámozáshoz, marketingre is. Na ez itt
mind stricinek számít. Vicc.”

VÁLLALKOZÁS FORMÁJA

33%

A beltéri szexmunkás válaszadók fele egyedül, míg közel negyede másokkal
együtt dolgozna magánlakáson. Harmaduk dolgozna masszázsszalonban,
bordélyban vagy night clubban. A válaszadók 13 %-a utcai helyszínt
preferálna. Egyszerre több válasz is megjelölhető volt a kérdésnél.
A vállalkozás kívánt formájaként az egyéni vállalkozást a válaszadók fele
jelölte meg, alkalmazottként 20.6 %, társas vállalkozóként 17.5 % dolgozna
a legszívesebben, míg a szövetkezeti formát 10.3 % jelölte meg (több válasz
is adható). A válaszadók negyede nem tudta megítélni, melyik forma lenne
számára a megfelelő.

„Magam ura szeretnék lenni, az én testem, se főnők,
se állam, senki nem mondja meg, hogy használom,
adózni adózom, de minden irányítás, kényszer rossz.”

„Mindenképpen demokratikus jellegű, közösségi
vállalkozási formát választanék, így a szövetkezet tűnik
ehhez a legközelebb-állónak.”

„Most jól vagyok egyedül, de talán jól jönne, ha lenne
valaki, aki intézi a szervezést, hirdetéseket, esetleg
levelezést kliensekkel. Lehetséges, hogy más lányok
is szívesen vennének egy ilyen személyt, például egy
lányok közötti társulás alkalmazottjaként. Ha lakáson
dolgoznék, egy biztonsági embert is el tudnék képzelni
ilyen felállásban. Aktuálisan nincs rá szükségem, de
szerintem lenne rá igény általánosságban, sokszor
szóba került a lányokkal. Rokonszenvesebb elképzelni
ilyen személyeket alkalmazottként, mint főnökként,
menedzserként, striciként.”

SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSOK
A válaszadók 84%-a egyetért vagy teljes mértékben egyetért
azzal, hogy a szexmunkások dolgozhassanak legálisan saját
tulajdonú ingatlanban egyénileg vagy csoportosan.

A válaszadók 71%-a egyetért vagy teljes mértékben egyetért
azzal, hogy a szexmunkások felajánlkozása ne legyen
büntethető sem az utcán, sem beltéri helyszíneken.

A válaszadók 82%-a egyetért vagy teljes mértékben egyetért
azzal, hogy a szexmunkások dolgozhassanak legálisan bérelt
ingatlanban egyénileg vagy csoportosan.

A válaszadók 62%-a egyetért vagy teljes mértékben egyetért
avval, hogy magánszemélyek, vállalkozások
működtethessenek legálisan a szexmunka helyszínére szolgáló
ingatlanokat (bordély, masszázsszalon, night club, stb.).

A válaszadók 78%-a egyetért vagy teljes mértékben egyetért
azzal, hogy a szexmunkások dolgozhassanak legálisan kötelező
regisztráció nélkül.

Támogatta a Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány.

