
Discursul de la mitingul din 02.06.2021 cu ocazia Zilei Internaționale a Curvelor 

Prilejul mitingului este Ziua Internațională a Curvelor. Aceasta este o zi de acțiune pentru mai multe 

drepturi pentru lucrătorii sexuali. Ziua de acțiune a început la 2 iunie 1975 în Lyon, Franța, unde peste 

100 de lucrători sexuali au ocupat o biserică și au inițiat o mișcare europeană a lucrătorilor sexuali. 

Cu siguranță unii se vor întreba de ce noi, iBUS, suntem aici și nu lucrătorii sexuali. Acest lucru se 

datorează faptului că lucrătorii sexuali sunt încă foarte stigmatizați. De aceea, noi, iBUS, suntem astăzi 

aici ca grup de lobby pentru a denunța nemulțumirile care ne-au fost adresate. Lucrătorii sexuali 

trebuie să fie priviți ca persoane independente și vocile lor trebuie să fie auzite. Dorim să nu mai fim 

nevoiți să vorbim în numele lucrătorilor sexuali. Vrem să îi ajutăm să aibă cât mai multe drepturi. Vrem 

să promovăm destigmatizarea în societate.  Vrem să le dăm putere lucrătorilor sexuali pentru ca 

aceștia să poată vorbi pentru ei înșiși. 

Munca sexuală este reglementată în Austria. Reglementările privind impozitele, asigurările sociale și 

controalele periodice sunt efectuate de către guvernul federal. Toate celelalte reglementări sunt 

stabilite individual de către statele federale. În Tirol, munca sexuală este reglementată de legea poliției 

tiroleze. Situația legală în Tirol este că, în mod legal, poți lucra doar în bordeluri. Munca sexuală poate 

fi practicată doar ca activitate independentă: Acest lucru este important deoarece lucrătorii sexuali nu 

sunt legați de instrucțiuni. Lucrul ca lucrător independent ar trebui să garanteze că lucrătorii sexuali 

pot decide singuri ce servicii doresc să ofere, cu ce client și la ce preț. 

MUNCA SEXUALĂ ESTE MUNCĂ! Toți oamenii au dreptul la libera alegere a profesiei și, de asemenea, 

la autodeterminare sexuală. Munca sexuală trebuie să fie privită ca o realitate socială. Lucrătorii sexuali 

trebuie să aibă dreptul de a-și modela viețile într-un mod autodeterminat și responsabil. Discriminarea 

juridică a lucrătorilor sexuali în raport cu alte grupuri profesionale este o expresie a conceptelor morale 

sociale și nu trebuie să influențeze legislativul: Drepturile lucrătorilor trebuie să se afle în centrul 

discuțiilor. Lucrătorii sexuali nu vând nu corpul lor, ci un serviciu! 

Din cauza pandemiei de covidie, situația precară a lucrătorilor sexuali din Austria s-a înrăutățit. 

Lucrătorii sexuali sunt expuși la tratament inegal. Spre deosebire de alți lucrători independenți, aceștia 

nu beneficiază de toate rețelele de siguranță și au puține oportunități de a solicita prestații de stat. 

Motivele sunt, pe de o parte, abordarea băncilor naționale, care refuză să acorde conturi curente 

lucrătorilor sexuali. Pe de altă parte, mulți lucrători din industria sexului sunt încă nevoiți să își 

plătească impozitele prin intermediul operatorilor și nu au un număr fiscal. O altă problemă este 

reprezentată de investigațiile sub acoperire ale executivului (mai exact, ale polițiștilor, care se dădeau 

drept clienți), care au reprezentat încălcări grave ale drepturilor omului chiar înainte de pandemie.  

În plus, controalele periodice prevăzute de lege nu pot fi considerate adevărate controale de sănătate: 

Sunt controlate doar o parte dintre posibilele boli cu transmitere sexuală și nu este vorba de controale 

ginecologice. Aceste controale periodicei sunt folosite ca instrumente de control ceea ce poate duce 

cu ușurință la discriminare. Prin urmare, solicităm un acces voluntar la controalele  periodice, în care 

lucrătorii sexuali nu sunt expuși arbitrariului autorităților.  

Lucrătorii sexuali ar trebui să fie protejați și, astfel, să își păstreze integritatea sexuală și 

autodeterminarea sexuală. Cu toate acestea, este adevărat că multe indicații sunt date de operatorii 

de bordeluri: Stim că prețurile pentru servicii sunt fixe și că orele de lucru nu sunt stabilite în mod liber. 

De asemenea, lucrătorii sexuali adesea li s-au luat carnetele de sănătate. Mulți dintre lucrătorii sexuali 

nu au propriul lor număr de identificare fiscală și nici posibilitatea de a încheia o asigurare socială.  

Cerem dezincriminarea muncii sexuale! Decriminalizarea înseamnă că eliminarea tuturor măsurilor de 

drept penal privind munca sexuală. Acest lucru înseamnă egalitatea reală a muncii sexuale cu alte 



activități profesionale remunerate. Dezincriminarea ar îmbunătăți condițiile de viață și de muncă ale 

lucrătorilor sexuali. Numai drepturile protejează împotriva exploatării. Abuzurile pot fi raportate doar 

dacă nu există amenințarea unei pedepse. Din cauza reglementărilor actuale din Tirol, lucrătorii sexuali 

sunt limitați în drepturile lor și pot doar cu dificultate să aplice drepturile existente.  

De aceea, cerem: 

• dezincriminarea muncii sexuale și, prin urmare, egalitatea muncii sexuale cu alte profesii 

• și posibilitatea altor forme de muncă sexuală legală! Numai dacă lucrătorii sexuali au 

posibilitatea de a munci legal, false activități independente și alte probleme pot fi prevenite! 

MUNCA SEXUALĂ ESTE MUNCĂ! SOLIDARITATE ÎN LOC DE REPRESIUNE! 


