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A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI ÉS KÖZÉP-ÁZSIAI SZEXMUNKÁSOK JOGAIÉRT HÁLÓZAT (SWAN) AIDS 
VILÁGNAPI NYILATKOZATA  

 
 
Ezen a napon mi, 15 ország 16 civil szervezetének képviselői, fel kívánjuk hívni térségünk kormányainak 
figyelmét arra, hogy a világ egy példátlan emberi katasztrófa előtt áll. A járvány negyedévszázada alatt az 
AIDS óriási szenvedést okozott a világ különböző országaiban és közösségeiben:  
 

• 14.000 az új fertőzések száma naponta, és napi 8.000 ember hal meg AIDS-ben;  
• ez idáig több mint 25 millióan haltak meg AIDS-ben;  
• 40 millióan élnek jelenleg is HIV-fertőzöttként;  
• 15 millió gyermek vált árvává az AIDS miatt;  
• az új fertőzések fele a 25 év alatti fiatalok körében történik.  

 
Az ún. „marginalizált csoportok” tagjait az általánosnál nagyobb HIV-veszély fenyegeti. E csoportok közt 
találjuk a szexmunkások csoportját is.  
 
Térségünk számos országában illegális a prostitúció. A HIV-ről és a hatékony megelőzésről szóló információk 
nem jutnak el a szexmunkásokhoz. Nincs számukra elérhető HIV-tesztlehetőség, ingyenes óvszer, 
megfelelő orvosi ellátás, sem lelki tanácsadás. Emberi jogaikat rendszeresen megsértik. Az 
emberkereskedők megverik, megerőszakolják, megzsarolják, elrabolják, adják-veszik őket. A rendőrök is 
gyakran megverik és megerőszakolják őket. A rendőrség a szexmunkásoknál talált óvszert ellenük szóló 
bizonyítékként értékeli.  
 
Mindez sérti a szexmunkások emberi jogait, és növeli annak kockázatát, hogy megfertőződjenek a HIV-
vírussal vagy más nemi úton terjedő betegségekkel.  
 
Emlékeztetni szeretnénk térségünk döntéshozóit az ENSZ Közgyűlés idén júniusban elfogadott nyilatkozatára, 
amely kimondja, hogy „az átfogó válaszok kidolgozása érdekében le kell győznünk minden, a 
megelőzéshez, kezeléshez, gondozáshoz és támogatáshoz való hozzáférést akadályozó jogi, 
szabályozási, kereskedelmi és egyéb korlátot”.  
 
Ahhoz, hogy a HIV-járvány meghátráljon, kormányainkat a következőkre szólítjuk fel:  
 

• Dekriminalizálják a prostitúciót, ahol ez még nem történt volna meg;  
• Biztosítsák a legalapvetőbb prevenciós eszközökhöz, a férfi és női óvszerekhez való folyamatos 

hozzáférést;  
• Biztosítsák a szexmunkások számára az egyenlő és méltányos egészségügyi és szociális 

ellátásokhoz, valamint az ingyenes HIV-teszthez és antiretrovirális terápiához való hozzáférést;  
• Vessenek véget a szexmunkások bebörtönzésének, jogfosztottságának és emberi jogaik 

megsértésének;  



• Ismerjék el, hogy a szexmunkások jogai, valamint reprodukciós és szexuális jogai emberi jogok. Az 
emberi jogok tiszteletben tartásának pedig a HIV/AIDS-stratégiák meghatározó elemeként kell 
megjelennie;.  

• Ismerjék el, hogy a szexmunkások nem a problémához, hanem a megoldáshoz tartoznak. A 
HIV-járványra nincs hathatós megoldás az ő közreműködésük nélkül. A kormányoknak be kell 
vonniuk a szexmunkásokat a HIV további terjedését megakadályozni szándékozó átfogó programok 
kifejlesztésébe és megvalósításába;  

• Biztosítsanak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásainak megfelelő szexuális felvilágosító 
programokat a fiataloknak, amelyek révén elsajátíthatják a HIV-fertőzés elkerüléséhez szükséges 
ismereteket és készségeket. A nemi úton terjedő fertőzésekről, illetve azok megelőzéséről való 
megfelelő tájékoztatás a fiatalok emberi joga.  

 
Közép-Kelet-Európa és Közép-Ázsia 15 országának 16 szolgáltatást nyújtó civil szervezeteként komoly 
tapasztalatokkal rendelkezünk a szexmunkásoknak és HIV pozitívoknak szóló programfejlesztésben, valamint 
HIV-megelőző szolgáltatások nyújtásában. Képesek vagyunk megfelelő segítséget nyújtani kormányainknak 
annak érdekében, hogy átfogó és hatékony programokat fejlesszenek ki, és így megfelelhessenek a fenti 
ajánlásokban foglaltaknak.  
 
Aksion Plus, Albánia, www.aksionplus.net; HESED, Bulgária, www.hesed.bg; Bliss Without Risk, Csehország, 
http://www.rozkosbezrizika.cz/01_htm/100_ENGLISH.htm; Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi 
Szervezete - MPÉE, Magyarország, www.prostitualtak.hu; Women's Rights Center, Kazahsztán, 
vsergunina@mail.ru, womenright@os.kz, womenright@mail.ru; Tais Plus, Kirgizisztán, gkurmanova@yandex.ru; 
Dia+Logs, Lettország, dialogs@diacentrs.lv; I Can Live, Litvánia, www.galiugyventi.lt; HOPS, Macedónia, 
www.hops.org.mk; Tada, Poland, www.tada.pl; ARAS-Romanian Association Against AIDS, Románia, 
www.arasnet.ro; Humanitarian Action, Oroszország, www.humanitarianaction.org; Siberian Initiative, 
Oroszország, http://www.sibin.ru; Jazas, Szerbia, www.jazas.net; Odyseus, Szlovákia, www.ozodyseus.sk; All 
Ukrainian Association on Harm Reduction, Ukrajna, www.uhra.org.ua
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