
Comunicat de presă pentru Ziua internațională a Curvei din 2 iunie 2021 

 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Curvei din acest an, auto-organizațiile lucrătorilor sexuali 

sexworker.at și Red Edition, precum și centrele de consiliere maiz (Linz), PiA (Salzburg), iBUS 

(Innsbruck), SXA-Info (Graz) și LEFÖ (Viena) atrag atenția asupra următoarelor neajunsuri:  

• lipsa de informare și incertitudinea juridică în ceea ce privește munca sexuală 

• arbitrariul autorităților și tratament discriminatoriu și inegal în ceea ce privește 

controalele periodice  

• interdicțiile, ilegalizarea și limitarea libertății de muncă a lucrătorilor sexuali 

 

Problemele existente au fost agravate și mai mult de situația de la Corona. 

În această pandemie, care a fost și încă mai este caracterizată de interdicții și discriminare 

pentru lucrătorii sexuali, problema lipsei de informații, precum și a inconsecvenței 

informațiilor a devenit deosebit de evidentă. Lucrătorii sexuali și centrele de consiliere au 

avut mari dificultăți în obținerea de informații despre situația juridică și despre cum să 

procedeze. Această problemă a fost vizibilă la nivel național. Astfel, lucrătorii sexuali au fost 

nevoiți să trăiască într-o mare incertitudine juridică, ceea ce nu de puține ori a dus la acuzații 

nejustificate și, prin urmare, la o deplasare într-o situație și mai precară și mai vulnerabilă. 

 

Denunțăm arbitrariul autorităților! 

Legea impune multe obligații lucrătorilor din domeniul sexului, inclusiv controalele periodice 

prevăzute de lege:  

Cu toate acestea, de foarte multe ori, în timpul acestei pandemii, lucrătorii sexuali nu au 

avut posibilitatea de a obține o programare, ceea ce a făcut imposibilă munca legală în 

Austria. Din aceste abuzuri reiese și mai clar că aceste controale periodice sunt instrumente 

de control care promovează discriminarea.  Interdicțiile și ilegalizarea a muncii sexuale au 

dus la pierderea veniturilor, la lipsa de adăpost și la izolare. 

 

Prin urmare, solicităm  

• reglementări competente și transparente și comunicare cu birourile responsabile 

• informații multilingve și ușor accesibile privind reglementările și normele 

• Accesul necomplicat la controalele periodice prevăzute de lege 

• Echivalarea muncii sexuale cu alte profesii 

• să nu mai existe criminalizare și ilegalizare a muncii sexuale 

Acțiuni cu ocazia Zilei Internaționale a Curvei 2021: 

• Innsbruck: 02.06.2021, 17:00 - 18:30, Maria-Theresien-Str. (Anna Column): Miting 

pentru mai multe drepturi pentru lucrătorii sexuali. 



• Linz: Plimbare interactivă prin oraș de Ziua Internațională a Curvei, 16:00 - 19:00, în 

mijlocul pieței Alter Markt (lângă Hauptplatz) 

• Graz: 02.06.2021, 11:00 - 14:00, Mariahilferplatz: Acțiune de solidaritate cu lucrătorii 

sexuali 

• Viena: Acțiune publică pentru drepturile lucrătorilor sexuali, 2 iunie 2021, 16.00-

19.00, Urban-Loritz-Platz (Viena 7) cu muzică, live-acts, discursuri, info-point, etc. 

Eveniment organizat de LEFÖ și partenerii de cooperare! 

• Webinar: 01 iunie 2021, 18.00, online prin Zoom, înregistrare: 

gruene.frauen.wien@gruene.at - Un webinar despre munca sexuală, prejudecăți, 

condiții de muncă și o educație despre așa-numitul Model Nordic cu Christine Nagl de 

la sexworker.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 
Informare și consiliere 
pentru lucrătorii 
sexuali 

 
http://www.frau-und-
arbeit.at/index.php/schwerpunkte/pia 
Christine Nagl: projekt-pia@frau-und-
arbeit.at 

Consiliere, educație și 
însoțire a femeilor 
migrante 

http://www.lefoe.at/ 
Renate Blum: info@lefoe.at 
 

 
Centru autonom de și 
pentru femeile 
migrante 

 
http://www.maiz.at/ 
sexwork@maiz.at 

Informare și consiliere 
pentru lucrătorii 
sexuali 

http://www.frauenservice.at/projekte/sx
a 
Michaela Engelmaier: 
michaela.engelmaier@frauenservice.at 
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Consiliere și sprijin 
pentru lucrătorii 
sexuali 

 
http://aep.at/beratungsstelle/ibus/ 
ibus@aep.at 

Forumul Sexworker 
Auto-organizare 

de lucrători sexuali 

http://www.sexworker.at 
admin@sexworker.at  

Red Edition 
Migrant Sexworkers 

Group Austria 

 
https://rededition.wordpress.com/  
red_edition@yahoo.com    
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