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کارگران جنسی 043

)(Sex Workers

کاندم
محافظ شماست
شما،

کاندم شما ،محافظ
شماست

کاندم
محافظ شماست
شما،

اتحاديه های کارگران جنسی تقاضای حقوق انسانی و قانونی خود را دارند.

کااار ر جی اای فردی اات کااه جهاات بدساات آوردن ااول ویااا دیگاار م ااا دت هااا ت ا
فروشی میکیاد .ب ایاری ماردم تراویر کاار ران جی ای را براورت زناان ایکاه باا
زیاد نمیپوشید ،با مردان طیازی یا شق بازی میکیید و در فاحشه خانه ها یا سرک هاا
کااار میکییااد ،در ده ا دارنااد .مگاار فروشاایده هااای سااکم یااک اارو متیااو میباشااد.
کار ر جی ی (فروشیدۀ سکم) ممک است یک دختر جوان ویا یک زن م ا تاری باا
 6طفل در میزل باشد .او ممک است در فاحشه خانه ها ،در کافه ها ویا رستورانت ها
با یک دالل کار کید ،ویا هم در میزل خودش .بهرحال ،چیاز ایکاه در بیشاتر ایا زناان
مشترک است آن نیاز شدید به ول میباشد.
در ایا کتاااط ا ااطالگ کااار ر جی اای در ااوب فاحشااه  ،بکااار رفتااه اساات.
اییکار بخاطری ورت رفته که مردم فکر میکیید فاحشاه یاک زن باد ای ات کاه بایاد
مجازات شود .ا طالگ کار ر جی ی  ،تأکید میکید کاه کاار ران جی ای مانیاد دیگار
زنااان کااار میکییااد تااا زنااد ی خااود را ب ااازند .بااه اای د یاال در اییجااا بااه مااردان ایکااه
خریدار سکم میباشید ،مشتری ویا مراجعه کییده فته میشود.
همچیان زنان ب یاری موجود اند که خود را کار ر جی ی نمی یدارند ،مگر ااهی
ت فروشی میکیید تاا م اا دت هاای مختلاا مانیاد جاای زناد ی ،یاذا ،ویاا وایفاه ایارا
بدساات آورنااد .بااه ای ا حا اات اااهی سااکم باارای بقااا فتااه میشااود .ای ا زنااان نیااز بااا
ب یاری مشکالت مشابه کار ران جی ی مواجه میباشید.
مقرد ای فرل تهیۀ معلومات در مورد مشکالت حی کار ران جی ی میباشاد و
در مورد شیوه ها ایکه کار ران جی ی میتوانید خود را کمک کیید .ای همچیاان کماک
میکیااد کااه مااردم بدانیااد زنااد ی باارای زنااان ایکااه مجبااور انااد باارای ادامااۀ حیااات بااه ت ا
فروشی یا تجارت سکم بپردازند ،چگونه است.
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 کارگران جنسی مانند ديگر
زنان کار میکنند تا برای خود يک
زندگی بسازند.

خوردن برای صحت بهتر 333

چرا زنان کارگر جنسی
میشوند
 بیشتر زنان ايکه به تجارت سکس
میپردازند ،ترجیح میدهند که وظیفۀ
ديگری با عوايد خوب داشته باشند و
بتواند به آنها وقار و احترام فراهم
آورد.

ب یاری مردم فکر میکیید زنان از آن جهت کار ر جی ی میشوند که هرزه و بد
اخالق بوده و برای یافت کار دیگری ب یار تیبل ه تید .مگر بیشتر زنان اییکار
را بخاطری میکیید که به ول نیاز دارند و راه دیگری برای ک ب آن ندارند .ای
زنان برای یذا و سر یاه ،برای اییکه از اطفال و خانوادۀ خود مواابت کیید،
برای اییکه قرب خود را بپردازند ویا برای خرید دوا به ول نیاز دارند.
ای نیاز های خ ته کییده ایلب وضعیتی را بوجود می آورد که یک زن کیترول
را از دست میدهد .طور مثال ،شوهرش فوت شده ،ویا طالق داده شده ،ویا شوهر
یا خانواده اش او را ترک نموده اند .ویا ممک است خانم مورد تجاوز جی ی
قرار رفته ویا یک حاملگی ناخواسته داشته و دریافته که ک ی حاضر به ازدواج
با او نمیباشد .ا ر او مهارت های وایفوی نداشته باشد ویا راه دیگر برای ک ب
ول نداشته باشد ،او یگانه چیزی را که دارد میفروشد – ت خود را – تا اییکه
زنده بماند.

ای دختر جوان ول کافی ندارد تا بتواند تحریل
خود را تکمیل کید .او نمیتواند یک وایفه یدا
کید ،بیا ًء مجبور است ت فروشی کید تا یذا و
با برای خود خریداری کید.

داستان يک زن فقیر
هر روز بح حدود سا ت  ،3ناوال (اسم حقیقی اش نی ت) از اتاق محقر خود که با شوهرش در آن یکجا زند ی میکرد قدم
به بیرون میگذاشت ،دو طفل کوچک خود را داخل خانه قفل میکر و به محل ثروتمیدان در شهر میرفت ،جاییکه کار میکرد.
با های محلی کم رنگ میپوشید و یک چادر ارزان قیمت سیاه داشت که به دور سر خود میپیچاند .او مانید همه زنان فقیر
دیگر بیظر میرسید که شما میتوانید آنها را در همه جای قاهره ،مرکز مرر ببییید.
او نی ت .ناوال یک خانم  41سا ه و فاحشه است.
با کار کردن در یک سرک معی تا موقع بر شت به خانه ،حدود سا ت  4ویا  1بعد از اهر ،ناوال بطور متوسط  41یره
(معادل  6دا ر) در روز اید میکید .او در روزهای جمعه و رخرتی های مذهبی کار نمیکید تا بتواند روز خود را با خانواده
اش بگذراند :شوهرش که بعضی اوقات میحیث کار ر ساختمانی کار میکید ،یک ر  2سا ه و یک دختر  0سا ه.
در ناوال نابییا بود ،و از طریق دائی در مرکز قاهره ول بدست می آورد .وقت او یک دختر کوچک بود ،ناوال بیشتر وقت
خود را در سرک ها میگذشتاند و در نابییای خود را رهیمائی میکرد و کمتر در خانه بود .او هیچگاه مادر خود را ندیده است.
در  01سا گی ازدواج کرد.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

چرا زنان کارگر جنسی میشوند 040
یکتعداد زنان دیگر با فشار مجبور میشوند که کار سکم را انجام دهید .ایلب زنان
فریب داده شده اند به ای فکر که یک کار خوط ویا شاوهر ثروتمیادی در یاک مملکات
دیگر به نریب آنها خواهد شد ،در وب به دالالن سکم فروخته شده اناد .بعاد از آن
تقریبا ً برایشان ناممک شده که فروش سکم را متوقا سازند .ای زن در یک مملکات
جدیااد برااورت ییرقااانونی زنااد ی میکیااد ،جاییکااه حقااوقی ناادارد ،ااول ناادارد و راه
بر شت به خانه را ندارد .او ممک است قروب زیادی رفته باشد که باید باز رداخت
نماید ،ویا ممک است دالل وی او را تهدید نموده باشد که ا ار آن کاار را تارک کیاد باه
او آسیب میرساند .ای زن یک بردۀ جی ی شده است.

ای دختر توسط خانواده اش فروخته شد ،به ای
فکر که او در یک مملکت دیگر وایفه ای یدا
میکید .در وب او را به ما ک یک فاحشه خانه
فروختید که او را مجبور می اخت که به ت فروشی
بپردازد.

 چون بسیاری مردان میترسند که در
اثر مقاربت جنسی با کارگران جنسی
مسن تر ممکن است مبتال به اچ آی
وی شوند ،تقاضای روز افزونی برای
کار دختران خورد سن و طفل در
تجارت سکس موجود است.

ای خانم بعد از فوت شوهرش خانه و زمی خود را
از دست داد ،زیرا قانونی وجود نداشت که بگوید
ملکیت شوهر باید به خانم تعلق یرد .حاال او هیچ
ول ندارد .او شرو به ت فروشی نموده تا اطفال
خود را یذا بدهد.

دو سال بعد ،م از آنکه او ی طفل خود را به دنیا آورد ،ناوال مجبور شد که به ج تجوی کاری شود .شوهرش کمتر و کمتر
کار یدا میکرد .بدون تحریل ویا مهارت او تالش کرد که میحیث فاکار در یک تعمیر ا ارتمان مرروف کار شود .اما وقتی
محافظان ا ارتمان از او تقاضا کردند که با آنها همب تر شود ،در ییر آن او را به ساکیان ا ارتمان معرفی نخواهد کرد ،از ای
تالش خود رف نظر کرد.
ناوال برای معرفی خود از ا طالگ فاحشه استفاده نکرد .او خود را یشخدمت خواند .او میداند که باید برای اطفال خود ول
دخیره کید :میخواهم اطفال م به مکتب بروند ،تا وقتی بزرگ میشوند جیایتکار نشوند .
از آنجاییکه کار وی میحیث یک کار واقعی شیاخته نمیشود ،ناوال و هزاران زن مانید او ،از طرف دو ت و و یم هیچ کمکی
دریافت نمیکیید .ناوال چید دفعه مورد سرقت قرار رفته ،مگر هیچ کم به او کمک نکرده است .رسما ً او وجود ندارد .و
چیزیکه او را واقعا ً متعجب می ازد ایی ت که یکتعداد زیاد افراد فکر میکیید که او از ت فروشی (فروش سکم) ذت میبرد.
ا بته از اییکار خوش نی ت .او رف راه بهتری را برای زنده ماندن نمیداند.
 -از یک مراحبه توسط احمد بدوی
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کارگران جنسی 044
انتانات مقاربتی بشمول اچ آی وی

مشکالت صحی
کارگران جنسی

یک کار ر جی ای از سابب کاارش باه خطار ب ایار زیااد تار مباتال شادن باه انتاناات
مقاربتی و اچ آی وی در مقای ه با دیگر زنان ،قرار دارد .لت بلید بودن خطر ایی ت
که او چون کار ر جی ی است ،باید با هر روز با مردان مختلفی مقاربت جی ای داشاته
باشد .او ممک بخواهد که خود را با استفاده از کانادم ویاا دیگار ملکارد هاای مقاربات
جی ی مروون تر محافظه نماید ،مگر مردان ایکه برایش اول میپردازناد ،ممکا
است کار را برایش مشکل سازند .آنها ممک است تقاضای مقاربت جی ی دخاو ی
از طریق مهبل یا مقعد را داشته باشید مگر از استفاده نمودن کاندم امتیاا ورزناد.
آنها حتای ممکا اسات در اورت نپاذیرفت مقاربات جی ای ییار مراوون توساط
خانم ،دست به خشونت بزنید.
ورت نیااز آنهاا
بعضی کار ران جی ی معتاد به مواد مخدر میباشید .در ای
به ادویۀ مخدر ممک است آنها را بخاطر دست یدا کردن به اول ویاا ماواد مخادر
بیشتر راضی به مقاربت جی ی ییر مروون ب ازد ،و کمتار تواناائی مواابات از
خود را داشته باشید.
مانید هر زن دیگر ،ا ر یک کار ر جی ای مباتال باه یاک انتاان مقااربتی شاود،
میتواند زمییه را برای قامت ویا سرطان های یق رحم م ا د سازد .مبتال شدن
به یک انتان مقاربتی مانید تبخال ناحیۀ تیاسالی ،سافلیم ،ونوریاا (ساوزاک) ،ویاا
کالمیدیا چانم مبتال شدن او را به اچ آی وی نیاز ب ایار بلیاد میبارد .ایا خطارات
برای دختران جوان بیشتر جادی اسات .از آنجاییکاه ا ضاای تیاسالی آنهاا باه رشاد
کاماال خااود نرساایده اساات ،ب ااهو ت بیشااتر در اثاار مقارباات جی اای تخریااب شااده
میتواند.
ب اایاری کااار ران جی اای در مااورد انتانااات مقاااربتی معلومااات خااوط و کااافی
ندارند ،و همچیان در مورد طرز وقایه از ای انتانات .معلومات و خادمات احی
ایلب برای کار ران جی ی موجاود نی ات ،از سابب تبعایق و قضااوت ماردم بار
ضد آنها .وقتی کار ران جی ی برای کمک رفت باه یاک مرکاز احی میروناد،
ممک است با آنهاا رفتاار نادرسات اورت رفتاه ویاا از خادمات احی محاروم
ساخته شوند.

در بعضی جوامع الیی  9نفیر از
هر  33نفر کارگر جنسیی مبیتال
به اچ آی وی میباشند.
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مشکالت صحی کارگران جنسی 043
آيا کارگران جنسی مسوول انتشار اچ آی وی میباشند؟
کار ران جی ی مقرر ا یدیمی های مرب ایدز شیاخته میشوند .اما ییر از مردان ،کی کار ران جی ی را مبتال به مرب می ازد و
ایلب خانم های خودشان را؟ با مقرر دان ت کار ران جی ی ،ای مردان رفت م وو یت در انتشار مرب را رد مییمایید.
کار ران جی ی میخواهید که مقاربت جی ی مروون تر را کار بگیرند .مگر اچ آی وی و ایدز میحیث مهمتری مشکل ایکه با آن
مواجه میباشید ،بیظر نمیرسد .آنها ایلب مشکالت فوری و روزانۀ دیگری دارند – مانید رفتار خراط توسط و یم ،مزد کم ،هوتل
های کثیا و قیمتی ،مردان خش و سختگیر ،و مشکالت دیگری برای اک نگهداشت خود ،خوردن یذای کافی ،و مواابت از
اطفال شان .ا ر یک کار ر جی ی مبتال به اچ آی وی شود ،او انتخاط دیگری بجز تجارت سکم برای ادامۀ حیات نخواهد داشت.
همانطور که یک کار ر جی ی میگوید:
آنانیکه ما را مقصر میدانند از شکم سیر خود گپ میزنند .من بايد هم برای خود و هم برای اطفال خود غذا تهیه کنم .اطفال من بايد
به مکتب بروند .گفتن اينکه مرض ايدز کشنده است بدون اينکه برای من کار با در آمدی داده شود ،مانند اينست که بگويید بايد از
گرسنگی بمیری .برای من ،اين يگانه راه برای ادامۀ حیات است".

حاملگی
زنان ایکه تجارت سکم میکیید ،ضرورت به روش های تیظیم خانوادۀ مروون،
مؤثر و ارزان برای جلو یری از حاملگی دارند .ا ر ای روش ها در جامعه ایکه
زند ی میکیید موجود نباشد ،یک کار ر جی ی امکان دارد که ناخواسته حامله شود.
ا ر او حاملگی را دوام دهد در حا یکه مجبور باشد به ت فروشی نیز ادامه دهد ،خود
و طفل داخل بط خود را به خطر اختالطات انتانات مقاربتی مواجه می ازد .ویا
ممک است ای زن فکر کید که انتخاط دیگری ییر از اجرای سقط ییر مروون
ندارد .تمام ای حاالت خطرناک اند.

انتخاب يک روش تنظیم خانواده،
 033و 004
سقط غیر مصوون043 ،

خشونت
یک کار ر جی ی ممک است در یک خانه (فاحشه خانه) با دیگران برای تجارت
سکم زند ی کید ویا روی سرک کار کید .ای حاالت او را به ساد ی در معرب
خطر حمالت خشونت آمیز ،تجاوز جی ی ویا دزدی قرار میدهد ،بخروص ا ر او
یک طفل باشد .ا ر کار ر جی ی ما ک داشته باشد یا توسط یک مرد ایکه ق متی
از ول او را میگیرد (دالل) کیترول شود ،ای مرد ایلب از خشونت کار خواهد
رفت تا او را زیر کیترول خود نگهدارد.
از آنجاییکه تجارت سکم در بیشتر مما ک ییر قانونی است ،ایلب از حقوق
قانونی یک کار ر جی ی و محافظت وی توسط و یم انکار ورت میگیرد .ویا
ممک است برای محافظت توسط و یم مجبور باشد که ق مت زیادی از واید خود
را به آنها بدهد .چون بیشتر قوانی طوری ساخته شده که مردان را از زنان فاسد
محافظه کید ،ممک است در وب محافظت یک کار ر جی ی توسط و یم زندانی
شود ،ت و کوط شود ،آزار وادیت شود ویا حتی مورد تجاوز جی ی قرار
یرد.
ا ر شما بخاطر اییکه کار ر جی ی ه تید توسط مراجع تطبیق قانون
مورد بد رفتاری قرار رفتید ،سعی کیید بیشتر در مورد حقوق خود
بیاموزید .در بعضی مما ک رو های مدافع حقوق فاحشه ها موجود
میباشید .ویا میتوانید به یکی از سازمان هاییکه در فحۀ  360آمده بیوی ید
تا به شما مشوره بدهید که چطور یک رو را سازماندهی کیید.
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دفاع از خود برای زنان
 در بعضی جای ها ،زنان به
سادگی به دلیل داشتن کاندم
برای محافظت از خود ،میتوانند
به اتهام کار سکس دستگیر
شوند.

کارگران جنسی 043

چگونه خود را از
مبتال شدن به
انتانات مقاربتی
بشمول اچ آی وی
محافظه نمايید

"هرگاه او نخواهد که از کاندم
استفاده کند ،من از او میپرسم که
آيا گاهی به اخبار گوش داده است،
اگر گاهی در بارۀ مرض ايدز
شنیده است .میگويم که من
نمیخواهم چانس مبتال شدن به آنرا
داشته باشم".

 جوالندا

 محافظت از خود و ديگران در
مقابل انتانات مقاربتی به معنی
داشتن مقاربت جنسی مصوون تر
با مشتری تان ،و همچنان با
شوهر يا دوست پسرتان میباشد.

ا اار کااار سااکم را در مقاباال ااول ،ساار یاه ویااا دیگاار انااوا خاادمات انجااام میدهیااد ،بااا
اهمیت است که خود را از انتانات مقاربتی و اچ آی وی محافظه کییاد .بارای معلوماات
بیشتر ،فرل مقاربت جی ی مروون تر را ( فحۀ  )033و همچیان فرل انتانات
مقاربتی و دیگر انتانات ناحیاۀ تیاسالی را ( افحۀ  )460و فرال تیظایم خاانواده را
( فحۀ  )033ببییید.
در اییجا بعضی نظریات آمده است:
 از کانااااادم (التکااااام) در هااااار دفعاااااه
مقاربت جی ی استفاده کیید .متیق شاوید
کااه همیشااه در زمااان کااار کاناادم بااا خااود
داشته باشید.
 ا ر مشتری را متقا اد سااخته نتوانیاد
که از کاندم استفاده کید ،مقاربات جی ای
بااا دساات (جلااق) ویااا قرااه هااای سک اای
(فااانتزی) مرااوون تاار اساات ن اابت بااه
مقاربت جی ی مهبلی یا مقعدی.
 ا ر قاادر باه اساتفاده از کانادم مرداناه
یا کاندم زناناه نباشاید ( افحات  414تاا
 412را ببییید) ،استفاده از یک دیافرا م
( اااافحات  413و  ) 416یااااک اناااادازه
شما را محافظت خواهد کرد ،هرچیاد ایا محافظات کمتار از کانادم اسات .هر ااه یاک
مرد استفاده از کاندم را رد کید ،میتوانید دیافرا م خود را قبل از شرو کار بگذارید.
برای جلو یری از حاملگی ،اکثارا ً دیاافرا م باا ماواد
کشاایدۀ سااپرم اساااتفاده میشااود .اماااا اسااتفاده از ماااواد
کشیدۀ سپرم به دفعات متکرر میتواند جادار مهبال را
تخریش نماید ،که ای حا ت انتقال جاراثیم را آساانتر
ساخته و شما را مبتال به انتانات مقااربتی بخراوص
ديافراگم يا حجاب
اچ آی وی میکید .کشیده هاای ساپرم ا ار یکاروز در
میااان اسااتفاده شااود کمتاار ساابب تخااریش میگااردد .ای ا باادان معیاای اساات کااه اسااتفاده از
دیافرا م یکجا با مواد کشیدۀ سپرم برای بیشتر کار ران جی ی یاک روش خاوط بارای
جلو یری از حمل نمیباشد.
با اهمیت :م واد کیمیاوی مانند محلول سفید کننده ويا مواد پاک کننده را برای شستن داخل
مهبل خود استفاده نکنید .اينها سبب جروحات وخیم شده میتوانند.

 قبال از اجارای مقاربات جی ای ا ضاای تیاساالی مشاتری خاود را تفتایش نماییاد کااه
زخم یا افرازات نداشته باشد .از مقاربت جی ی ییر مروون با هر مرد ایکاه الیام
انتانااات مقاااربتی را داشااته باشااد اجتیاااط نماییااد .بخاااطر داشااته باشااید ،بادیاادن یااک
شخص فته نمیتوانید که آیا او مبتال به اچ آی وی میباشد یا خیر.
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چگونه خود را از انتانات مقاربتی بشمول اچ آی وی محافظه کنید 043
تداوی انتانات مقاربتی زمانیکه وقايه ناکام شود
بهتری کار همیشه وقایه از انتانات مقاربتی با اجارای مقاربات جی ای مراوون تار
میباشد .مگر اهی ای روش های وقایوی ناکاام میشاوند .کانادم ممکا اسات ااره شاود
ویا مشتری استفاده از کاندم را رد کید.

دريافت تداوی مقدم
ا ر فکر میکیید که مواجه به یک انتان مقااربتی شاده باشاد ،تاداوی مقادم میتواناد از
وخامات انتاان جلاو یری کیاد .انتاناات مقااربتی ا ار باه سار ت تاداوی نشاوند ،میتوانیاد
سبب مریضی های جدی ویا مرگ شوند.
ا ار امکاان داشاته باشااد ،براورت مایظم بخااطر تشااخیص
انتاناات مقاااربتی خااود را معاییاه نماییااد .ا اار الیام یااک انتااان
مقااربتی را داریااد – افاارازات ویااا خااونریزی مهبلاای ،درد ویااا
مرکز
زخم های ناحیۀ تیاسلی ،ویا درد ق امت اائی شاکم – باه یاک
صحی
ااحی ایکااه در مااورد انتانااات مقاااربتی آمااوزش دیااده
کااارک
باشااد هرچااه زود تاار مراجعااه کییااد .هر اااه ایلااب مواجااه بااه
مقاربت جی ی ییر مروون ه تید ،حتی ا ار الیام انتاان را
نداریااد ،بااازهم اقااال در ماااه یکمرتبااه بااه یااک مرکااز ااحی یااا
کلیییک داکتر جهت معاییاه و تاداوی برویاد .ا ار در هار دفعاه
مقاربت جی ای از کانادم اساتفاده میکییاد ،دفعاات مراجعاۀ شاما
به داکتر میتواند کمتر باشد.
از آنجاییکه احتماالً نمیدانید به کدام نو انتاان مقااربتی در
تما شده اید ،باید تا حد امکان تاداوی اناوا زیااد تار انتاناات
را مهاااار کیاااد .انتااای بیوتیاااک هاااای مختلاااا میتوانیاااد انتاناااات
مقاربتی مختلا را تداوی کیاد ،بیاا ًء ضارورت خواهیاد داشات
که در یک دفعه چید نو دوا را بگیرید .بخاطر داشاته باشاید،
هیچ دوائی اچ آی وی را معا جه نمیکید .فرل انتانات مقاربتی و دیگار انتاناات ناحیاۀ
تیاسلی جهت معلومات بیشتر در مورد انتانات مقاربتی ببییید.

آزمايش البراتواری يا تست اچ آی وی
ا اار میخواهیااد کااه باارای اچ آی وی ت اات شااوید ،اافحۀ  433را ببیییااد .از مرکااز
احی محال خاود بپرساید کاه آیاا آنهااا برناماۀ ملای کیتارول مارب ایادز را دارناد .آنهااا
ممک است برنامه های خا ی برای ت ت کار ران جی ای بارای تشاخیص اچ آی وی
و تداوی آنها در ورت مبتال بودن به مرب ایدز ،داشته باشید.
با اهمیت :وقتی برای تداوی انتانات مقاربتی از انتی بیوتییک اسیتفاده میکنیید ،متییقن
شويد که دوز توصیه شده را در يک دورۀ تعیین شده بصورت مکمل بگیريد .اگر مقدار کمتر
دوا را بگیريد ويا تعداد روزهای گرفتن دوا را کمتر سازيد ،ممکین اسیت عاليیم مرضیی شیما
برطرف شود ،مگر انتان در بدن شما باقیمانیده و بیه تخريبیات ادامیه میدهید .دفعیۀ بعید وقتیی
تالش نمايید که انتیان را تیداوی کنیید ،عیال آن مشیکلتر خواهید بیود .بعیدا س ممکین اسیت شیما
ضرورت پیدا کنید که دوای ديگری که قیمتی تر باشد ،استفاده کنید .بسیاری دواها ايکه يک
زمییانی بییرای تییداوی انتانییات مقییاربتی مییاثر بودنیید ،حییاال ماثريییت ندارنیید زيییرا مییردم آنهییا را
بصورت نادرست استفاده کرده اند.
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 انتانات مقاربتی اگر
بسرعت تداوی نگردند،
سبب امراض و خیم و حتی
مرگ شده میتوانند.

کارگران جنسی 043
مذاکره برای استفاده از کاندم

کار برای ايجاد
تغییر

 با استفاده از بازی نقش ،مذاکره با
مشتری برای استفاده از کاندم را
تمرين کنید .از کارگران جنسی
ديگر بخواهید که اينکار را با شما
تمرين کنند.

برای اییکه مردان بیشتری از کانادم اساتفاده کییاد ،ماردان بایاد متایق شاوند کاه ایا
القمیدی و خواست خودشان و شریک جی ی آنهاست که از انتانات مقااربتی ،بشامول
اچ آی وی وقایه شاوند .ایا ناو تعلیماات در ساطح جامعاه باه بهتاری وجاه ارائاه شاده
میتواند.
میحیث یک کار ر جی ی ،میتوانید با یکجاا شادن باا دیگار کاار ران جی ای اساتفاده
از کاندم را یک تقاضا و ملکرد نارمل ب ازید.
وقتای باا مشاتریان ه اتید ،ارایش و رفتاار شاما باا اهمیات اسات .ا ار شاما باه خاود
معتقد ه تید و میدانید کاه در ماورد چاه احبت میکییاد ،ایا احتماال بیشاتر میشاود کاه
بتوانید یک مرد را متقا د سازید که اساتفاده از کانادم اذت را بیشاتر می اازد .در اییجاا
بعضی مفکوره ها آمده است:
تشریح نمایید که کاندم میتواند.

 او و همچیان شما را از امراب وقایه میکید. ای احتمال را برایش کمتر می ازد که انتان مقاربتی را به خانمش انتقال دهد. سبب میشود که دوام ذت وی بیشتر ردد.

برایش اطمییان دهیاد
که باا وجاود اساتفاده از
کانااااادم شاااااما مقاربااااات
جی اای را باارایش ااذت
بخش خواهید ساخت.

يک کارگر جنسی در منطقۀ دواال از مملکت کامرون ،میگويد که چگونه او و همکارانش خود را محافظه مینمايند:
در دی کوتیک ایکه م کار میکیم ،ما خطرات اچ آی وی و مرب ایدز را در برابر حت خود و دیگران میدانیم ،ذا به همه
دختران کاندم داده شده است .ما به مشتری های خود می آموزانیم که ای به نفع خودشان است که خود را وقایه کیید .حاال بیشتر
مراجعی موافق میباشید .ما اطمییان میدهیم که کار ما ذت بخش خواهد بود ،بیا ًء آنها بازهم مراجعه میکیید.
اما همیشه مردانی وجود دارند که فکر میکیید با استفاده نکردن از کاندم آنها واقعا ً مرد خواهید بود .اییکار سبب میشود
زند ی آنها واقعا ً به خطر مواجه شود .ما تقریبا همیشه دریافته ایم که وقتی تالش یک مرد برای مقاربت جی ی ییر مروون
از طرف  2یا  3نفر از ما رد میشود ،او یا آنجا را ترک میکید ویا موافقت میکید که ببیید آیا با استفاده از کاندم چقدر برایش ذت
بخش خواهد بود .ا ر بازهم برای مقاربت جی ی ییر مروون افشاری داشت ،ما باهم یکجا شده و او خارج می ازیم!
ما نمیخواهیم که مشتری های خود را از دست بدهیم ،مگر ما به زند ی و حت خود ارزش قایل میباشیم .به آه تگی ،حاالت
تغییر میکید .در جاییکه ما کار میکییم استفاده از کاندم شیک بودن را نشان میدهد.
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عايد پاک و شريفانه
غذا  +سرپناه

آزادی از خشونت

کار برای ايجاد تغییر 049

وقايه از انتانات مقاربتی و اچ آی وی

کارگران جنسی سازمان دهی میشوند تا زندگی خود را بهبود بخشند.
آنها همان چیزها ايرا میخواهند که ديگر زنان خواستار آن اند.

قوت يافتن از طريق سازماندهی
فروشیده های سکم بخااطر موقاا اائی شاان میحیاث زناان فقیار و کاار ران جی ای،
اهی اح ا مییمایید که ارزش ندارند و قاادر نی اتید کاه زناد ی خاود را تغییار دهیاد.
کار کردن به تیهائی برای کار ر جی ی قیا ت دادن مشتری جهت استفاده از کاندم ویا
محافظت خودش را از خشونت ،ب یار دشوار می ازد.
مگر در ب یاری میاطق کار ران جی ی آموخته اند که با یکجاا کاار کاردن ،آنهاا بارای
تغییرات ضروری برای بهبود زند ی شان ،قدرت بیشاتری خواهیاد داشات .در بعضای
میاطق کاار ران جی ای ساازماندهی میشاوند تاا افشااری روی اساتفاده از کانادم توساط
مشااتری هااا ویااا تیظاایم شاادن در مقاباال برخااورد نادرساات ااو یم ،شاارایط کااار خااود را
بهباود بخشاید .در بعضای میاااطق دیگار ،کاار ران جی ای بااا کماک دیگار افاراد جامعااه
برنامه ها ایرا شرو کرده اند تا مهارت های جدیدی بیاموزناد تاا کمتار باه کاار ساکم
واب ته باشید.
در اییجا بعضی مفکوره هاا ای ات کاه کاار ران جی ای از نقااط مختلاا جهاان شاریک
ساخته اند که چگونه با هم و با دیگران کار میکیید تا زند ی خود را بهبود بخشید:

به يکديگر خود بیاموزانید که چگونه کار خود را مصوون تر سازيد:
احبت

میتوانید بااهم یاک ارو کاار ران جی ای را ب اازید تاا روی ماوارد دیال
کیید:
 چگونه از کاندم برای وقایه از انتانات مقاربتی بشمول اچ آی وی اساتفاده شاود،
و در ورت ضرورت چطور تداوی انتانات مقاربتی را حرول کیید.
 روش های تیظیم خانواده ،چگونه آنها را بدست آورید و چطاور از آنهاا اساتفاده
کیید.
 چگونااه یااک مشااتری را انتخاااط نماییااد و چطااور از وضااعیت هااای خطرناااک
اجتیاط کیید.
 چگونه در مقابل تقاضاهای نا ید یک مشتری ،یکدیگر را حمایت کیید.
 چگونه زمان بودن کار ر جی ی با یک مشتری را محدود سازید.
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"من در يک کلوپ کار میکردم،
جايیکه از کاندم همیشه استفاده
نمیکرديم .فشار های زيادی
موجود بود که نبايد از کاندم
استفاده کنیم .حاال من در يک
خانه کار میکنم که استفاده از
کاندم در آن از جملۀ مقررات
است .اين حالت مرا از تشويش
و جر و بحث های زياد محافظه
نموده است.

 -انیتا

کارگران جنسی 033
تنظیم برای مصوونیت بیشتر.
کااار مشااترک و حمایاات از یکاادیگر میتوانااد بااه کااار ران جی اای کمااک نمایااد تااا
تهدیدات خشونت از طرف مراجعی  ،و یم و دالالن را کاهش دهد .با دیگر کار ران
جی ی یکجا شده و الن نمایید که چگونه از یکدیگر محافظت و حمایت کیید.

آموختن مهارت های بیشتر.
شما میتوانید برای تیظایم برناماه هاائی
کار کییاد کاه آماوزش خوانادن و نوشات و
مهاااارت کااااری را فاااراهم ساااازد .ااااهی
کاااار ران جی ااای میتوانیاااد مهاااارت هاااای
جدید را باه یکادیگر بیاموزناد ویاا خواهیاد
توان ااات از بعضااای افاااراد جامعاااۀ خاااود
کمک بگیرید تا معلم شما شوند.
گفتم "بدون کاندم ،مقاربت
جنسی نیست" ،و حاال که با
آرايش موی میتوانم کمی
عايد داشته باشم ،میتوانم با
وجود گفتن "نه" مصارف
خود را بپردازم.

وقتااای یاااک کاااار ر جی ااای مهاااارت
هاااای دیگاااری داشاااته باشاااد ،میتواناااد باااا
اجرای کارهای دیگر یکمقدار ول ایاد
کیاااد .بعااادا ً او میتواناااد انتخااااط بیشاااتری
داشاااته باشاااد کاااه باااا کااادام مااارد مقاربااات
جی اای داشااته باشااد ویااا میتوانااد مشااتری
ایرا که با او اح ا مروونیت نمیکید،
رد نماید.

يک صندوق قرضه را ايجاد کنید.
یک روه کار ران جی ی در نایروبی  -مملکت کیییا ،ول های خود را باهم یکجاا
ساختید تا یک یدول قرضه برای ا ضاای خاود ایجااد کییاد .ب ایاری هاا از اول ایا
یدوق برای رداخت فیم مکتب اطفال خاود اساتفاده نماوده اناد .اروه هاای دیگار باا
ایجاد یدوق قرضه یکادیگر را کماک نماوده اناد تاا فعا یات هاای تجاارتی کاوچکی را
شرو کیید ،بدییترتیب آنها در هلوی کار سکم میتوانید از راه های دیگاری نیاز اول
بدست آورند.
ب یاری رو های کار ران جی ی تالش دارند تا طرز تفکر میفی مردم را ن بت به خود تغییر دهید .طور مثال ،یک سازمان
کار ران جی ی در شهر کاالبار مملکت نایجیریا ،به ا ضای خود اجازه نمیدهد که در روی سرک ویا در فاحشه خانه ها جیگ و
د وا کیید .همچیان ا ضاء اجازه ندارند از ان فتاری ویا با هائی استفاده کیید که سبب ادیت یا ناراحتی جامعه شود .با تغییر
دادن چیز ها ایکه انتقاد جامعه را باالی کار ران جی ی آسان می ازد ،آنها امیدوارند که جامعه شرو به درک ای موضو کید
که کار ران جی ی رف زنانی ه تید که برای ادامۀ حیات یک وایفه را انجام میدهید.
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کار برای ايجاد تغییر 033
جامعه میتواند کمک نمايد
ا ضای جامعه میتوانید به کار ران جی ی کمک نمایید تاا جهات مراوون تار شادن
وضعیت کار خود تیظیم شوند .شما میتوانید:
 قااوانییی را درخواساات کییااد تااا آنهااا ایاارا مجااازات کیااد کااه کااار ران جی اای را
اسااتثمار مییماییااد .ایاا شااامل مااا کی فاحشااه خانااه هااا ،دالالن و واسااط هااا ،ااو یم،
مراجعی و فروشید ان مواد مخدر میشود.
 باالی و یم فشار آورند تا بدرفتاری باا کاار ران
جی ی را توقا دهید.
 باارای ترااویب قااوانییی کااار کییااد کااه اسااتفاده از
کاناادم را باارای مااراجعی کااار ران جی اای تشااویق نمایااد.
طور مثال در تایلیاد ،وزارت احت اساتفاده از کانادم را
بارای کااار ران جی اای الزماای قاارار داده اساات .ا اار آنهااا
استفاده نکیید ،فاحشه خانه ها ب ته خواهید شد ویا مجباور
به رداخت جریمه میشوند .ای قانون به کاار ران جی ای
کمک نموده است تا روی استفاده از کاندم افشااری کییاد.
ای حا ت کار ران جی ی ،ماردان مراجعاه کییاده باه آنهاا
و خانم های ای مردان را محافظه مییماید.

کاندم
الزمیست
برای مرونیت
شما و
مرونیت ما

همچیان میتوانید برای جلو یری از فروش اطفاال ویاا
مجبااور ساااخت آنهااا بااه کااار سااکم ،جلااو یری بعماال
آورید:
 بااا وا اادی در جامعااه خااود در مااورد خطاارات فااروش دختااران جهاات کااار در
مما ک دیگر ،حبت کیید.
 کمااک هااایی مانیااد ،دریافاات وایفااه ،مشاااوره و خانااۀ اما باارای بااود و باااش را
برای اطفال ایکه از خانواده های خود فرار نموده اند ،فراهم سازید .با کمک شما آنهاا
مجبور نخواهید شد که جهت زنده ماندن به فروش سکم کشانیده شوند.

برای کارکن صحی:
شما با کمک وی جهت دریافت مواابت های مورد نیاز ،میتوانید بزر تری تغییر را در زند ی یک کار ر جی ی ایجاد کیید:







مانید دیگران به کار ران جی ی نیز مواابت های حی را احترام آمیز ارائه نمایید.
تشخیص و تداوی انتانات مقاربتی را بیاموزیاد .فرال انتاناات مقااربتی و ساایر انتاناات ا ضاای تیاسالی را
ببییید ،فحۀ .460
بیاموزید که ک دام دواها تداوی به روز و خوط را با قیمات میاساب فاراهم مای آورد و ساعی نماییاد تاا اکمااالت
ای دواها تأمی شده و آنها را قابل دستر ب ازند.
اکم االت میظم و کافی کاندم را برورت مجانی ویا با قیمت ب یار ارزان در جامعۀ خود فاراهم ساازید .تاالش
کیید که کاندم همواره در کلیییک ها ،دوکان های محل ،رستورانت ها ،کاافی هاا و از طریاق کارکیاان احی
جامعه موجود و بدستر باشد.
یقییای ساازید کااه خادمات ااحی بشامول خادمات تیظاایم خاانواده ،سااقط مراوون و امکاناات تااداوی رایگاان یااا
ارزان برای انتانات مقاربتی ،ت ت اچ آی وی و برای معتادی وجود داشته باشد.
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