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Szexmunkások és szövetségeseik fordítanak, szerkesztenek + terveznek 

Misszió: A SWAT egy hálózat létrehozása, mely olyan szexmunkásokat és szövetségeseket foglal 

magába, akik képesek jelentéseket, briefing paper-öket, tudományos cikkeket, blogbejegyzéseket, 

híreket, prezentációkat, plakátokat vagy akár fényképaláírásokat fordítani, szerkeszteni és tervezni 

azért, hogy ismereteket osszanak meg a szexmunkával kapcsolatban, áthidalva a kulturális és nyelvi 

korlátokat. (További részletekért, kérlek, kérlek olvasd el a “Miért + Hogyan” részt.) 

 

Koordinátorok: Matthias Lehmann (Research Project Germany) & Katherine Koster (SWOP USA) 

“Engem az motivált a SWAT elindításakor, hogy hozzájáruljak ahhoz, hogy a szexmunkával 

kapcsolatos tudás terjedjen olyan helyekről is, ahol a szexmunkások leginkább az 

anyanyelvükön kommunikálnak.” – Matthias  

“Vannak barátaim, akik jól beszélnek más nyelveken, és sokunknak vannak ilyen barátai. 

Szerettem volna egy helyen összehozni mindezeket a kapcsolatokat, azért hogy a 

szexmunkások jogaiért küzdő szervezetek munkája hozzáférhetőbb legyen minél több 

nyelven és kultúrában.” – Katherine 

Kontakt: coordinator.swat@gmail.com 

Facebook-csoport: https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 

 

Miért + Hogyan:  

A SWAT célja nem csupán egy hálózat létrehozása a szexmunkások és szövetségeseik számára, 

melyen keresztül megoszthatóvá válhat a szexmunkával kapcsolatos tudás kulturális és nyelvi 

határokon át, de az is, hogy amikor csak lehetséges, jutalmazzuk a közreműködők munkáját. 

Ahogyan sokan tapasztaljátok, sajnos meglehetősen gyakran nem áll rendelkezésre pénzügyi forrás 

(vagy csak nagyon korlátozott mértékben) arra, hogy megfizessék azokat, akik a fent felsorolt 

anyagokat fordítják, szerkesztik vagy tervezik.  

A SWAT nem kíván sem bátorítani, sem pedig elbátortalanítani senkit, aki ingyen szeretné felajánlani 

a közerműködését, de ahogyan azt Wil Wheaton színész nemrég találóan megjegyezte: “Hogyha írsz 

valamit, amit egy szerkesztő szerint érdemes írásban megjelentetni, akkor megérdemled, hogy 

megfizessenek érte. Pont. Ez a tanács ugyanúgy vonatkozik tervezőkre, fotósokra, programozókra 

vagy BÁRKIRE, aki létrehoz valamit. Megérdemled. A fizetséget. A munkádért.” Ezért a SWAT 

elgondolása a következő. 

  

mailto:coordinator.swat@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/
http://wilwheaton.net/2015/10/you-cant-pay-your-rent-with-the-unique-platform-and-reach-our-site-provides/


[1. lépés – Hirdesd meg, hogy milyen feladatra keresel embert]  

Azok a szervezetek, amelyeknek fordítóra, szerkesztőre, weboldaltervezőre vagy grafikusra van 

szüksége, posztolhat egy hirdetést a SWAT Facebook-oldalán vagy emailben elküldheti igényét a 

SWAT koordinátoroknak. Magát a hirdetést közzétesszük bármilyen nyelven, de a fontosabb 

részleteket kérjük angol nyelven is (akár a Google-fordítót használva.) Azokat a szervezeteket vagy 

magánszemélyeket, akik fizetett munkát kínálnak, arra kérjük, hogy ne a Facebookon hirdessék meg 

a lehetőséget, hanem inkább vegyék fel a kapcsolatot a SWAT koordinátorokkal (ld 3. lépés) 

Minta 1 

1. Szervezet/magánszemély neve: Sex Workers Outreach Project (SWOP) 

2. Téma + cél: A transz szexmunkások által elszenvedett stigmatizáció; szabályozás rövid kivonata 

(policy brief) 

3. Forrásnyelv: angol 

4. Célnyelv: spanyol 

5. Szavak száma: 2.800 

6. Nehézségi szint: közepes  

7. Határidő: november 30. 

+ Csatolmányként a szöveg az eredeti nyelven 

Minta 2 

1. Szervezet/magánszemély neve: Sex Workers Outreach Project (SWOP) 

2. Típus + cél: Esernyőt formázó logo a SWOP új, tennessee-beli tagozata számára 

3. Határidő: november 30. 

+ Csatolmányként a szöveg az eredeti nyelven 

 [2. lépés – SWAT koordinátorok értesítése] 

Miután a szervezet vagy magánszemély, valamint a segítségét felajánló személy(ek) között létrejött a 

kapcsolat, megbeszélhetik a feladatot nyilvánosan, a Facebook-csoporton belül, vagy privátban, 

emailen vagy chaten. A munka elkészülte után, kérjük, hogy küldjenek emailt a SWAT 

koordinátoroknak, hogy értesítsék őket a feladat teljesítéséről, lehetőség szerint megjelölve a 

pontos vagy becsült munkaóra-mennyiséget, amit a feladat igénybe vett, vagy a feladat részletes 

tartalmát. Amennyiben egyikőjük sem tudja ezt angolul leírni, akkor kérjük, hogy rövid, egyszerű 

mondatokban fogalmazzák meg a fentieket az anyanyelvükön, hogy könnyen érthető legyen a 

Google-fordítóval való fordítás. 

[3. lépés – kompenzációs modell] 

A SWAT koordinátorok nyilvántartást vezetnek az összes tagról és felajánlott készségeikről. Minden 

alkalommal, amikor valaki ingyen dolgozik, a koordinátorok legjobb tudásuk szerint átváltják a 

munkaórákat pontokká, az emailben megküldött információk alapján. Arra kérjük azokat a 

szervezeteket és magánszemélyeket, akik fizetett munkát tudnak ajánlani, hogy ezt ne a Fecebookon 

keresztül hirdessék, hanem küljenek üzenetet a SWAT koordinátoroknak, akik felveszik a kapcsolatot 

azzal a taggal, akinek a legtöbb pontja gyűlt össze és képes elvégezni a meghirdetett munkát, hogy 

ily módon jutalmazzák a korábban ingyen elvégzett munkáért. Amennyiben ez a tag nem tudja 

vállalni a munkát, értesítik a következőt a sorban.  



A nyomaték kedvéért: a SWAT nem kíván senkit sem bátorítani arra, sem pedig elbátortalanítani 

attól, hogy ingyen felajánlja a közerműködését. Számos szervezet és kezdeményezés 

működésképtelen lenne az önkéntesek értékes munkája nélkül, az önkéntesség nagyon nemes és 

fontos dolog. Mindazonáltal, az önkéntes munkával nem lehet fizteni a boltban, mint ahogyan a 

önkéntes munka által szerzett hírnevet vagy az önkéntes nevének feltüntetését (fizetségképpen) 

sem lehet forintokra váltani. Éppen ezért azt reméljük, hogy a SWAT segít majd abban, hogy 

összehozza  a szexmunkásokat és szövetségeseiket a világ minden tájáról, hogy terjesszék a tudást, 

és ahol lehetséges kompenzálják azt a sok embert, aki fáradhatatlan munkájával támogatja a 

szexmunkások emberi jogait.  

Várjuk a jelentkezéseteket! Kérjük, keressetek bennünket emailben és írjátok meg, milyen 

készsége(ke)t tudtok felajánlani, illetve csatlakozzatok a SWAT Facebook-csoporthoz.  

Üdvözlettel: 

Matthias & Katherine 

 

 

Jó vagy #fordítás v. #szerkesztés-ben? Támogatod a #szexmunkások jogait? Csatlakozz a SWAT 

hoz: https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/  

http://theoatmeal.com/comics/exposure
https://photoprofessionals.wordpress.com/
mailto:coordinator.swat@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/653326531454257/
https://twitter.com/search?q=%23ford%C3%ADt%C3%A1s
https://twitter.com/search?q=%23szerkeszt%C3%A9s
https://twitter.com/search?q=%23szexmunk%C3%A1sok
https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/

