
Comunicat de presă 2 iunie 2022  
 
Ziua Internațională a a lucrătorilor sexuali  
 
Cu ocazia Zilei Internaționale a lucrătorilor sexuali din acest an, care se sărbătorește în fiecare an pe 2 iunie 
începând din 1975, PRO SEX WORK - Alianța pentru drepturile lucrătorilor sexuali - formată din auto-
organizațiile lucrătorilor sexuali sexworker.at și Red Edition, precum și din centrele de consiliere maiz 
(Linz), PiA (Salzburg), iBUS (Innsbruck), SXA-Info (Graz) și LEFÖ (Viena) - critică prezentarea stigmatizantă a 
muncii sexuale în mass-media, precum și procedurile discutabile ale executivului.  
 
Vedem din ce în ce mai des titluri disprețuitoare care apar în diverse mijloace de comunicare în ceea ce 
privește munca sexuală: "Clienții trăiesc periculos atunci când apelează la serviciile lucrătorilor sexuali, 
deoarece aceștia nu se supun examinărilor necesare și, prin urmare, este posibil să nu fie liberi de boli cu 
transmitere sexuală". 
 
În alte mijloace de informare în masă se relatează că tot mai mulți clienți ai lucrătorilor sexuali din Viena au 
contractat boli cu transmitere sexuală. Aceste informații sunt explicate prin apeluri anonime. 
 
Potrivit acestor rapoarte de presă, pericolul de infectare provine de la lucrătorii sexuali, care nu pot fi 
protejați decât prin examinări. Pe de altă parte, clienții pot fi siguri că nu se vor îmbolnăvi doar dacă 
verifică cardurile de control ale lucrătorilor sexuali sau dacă vizitează un bordel aprobat oficial.  
 
Astfel de declarații sărăcesc orice dezbatere pe această temă și arată dispreț și ignoranță față de 
persoanele (în mare parte rasiale) implicate în munca sexuală. De asemenea, acestea au un efect secundar 
periculos: conduc la discriminare și stigmatizare. 
 
Examinările obligatorii - în Austria, singura țară din lume - care sunt efectuate de ofițerii de sănătate 
publică, fac ca responsabilitatea pentru prevenție și igienă personală să fie plasată exclusiv în sarcina 
lucrătorilor sexuali și ignoră faptul că clienții sunt înzestrați cu autodeterminare și sunt la fel de 
responsabili pentru deciziile lor. 
 
Într-un alt articol se poate citi că poliția începe chiar să închirieze apartamente private pentru a efectua 
investigații sub acoperire (agent provocator). Acesta este un punct scăzut în activitatea polițienească, care 
ne face să ne întrebăm dacă această abordare este justificată în cadrul dreptului administrativ și dacă 
poate fi conciliată cu sarcinile reale ale executivului. 
 
Ni s-a spus, de asemenea, că poliția fotografiază în mod repetat lucrătorii sexuali în timpul inspecțiilor. Nu 
înțelegem pe ce cerințe legale se bazează acest lucru și se ridică următoarele întrebări: 
 

Unde sunt stocate aceste fotografii?  
Cine are acces la ele?  
Se șterg?  
În ce măsură sunt respectate drepturile privind protecția datelor și a vieții private? 

 
Prin urmare, solicităm: 



 

• Atât o atitudine autocritică și interogativă, cât și o utilizare sensibilă a limbajului în mass-media: 
comunicarea poate duce la violență și la mai multă stigmatizare. 

• încetarea investigațiilor polițienești sub acoperire și a înregistrărilor fotografice ale lucrătorilor 
sexuali în hainele lor de lucru 

• Eliminarea înregistrării obligatorii și a examenelor obligatorii 

• Recunoașterea muncii sexuale ca muncă autodeterminată 

• Decriminalizarea completă a tuturor aspectelor legate de munca sexuală și încetarea ilegalizării 

• Implicarea lucrătorilor sexuali în procesele de luare a deciziilor politice care îi afectează. 
 

 
Acțiuni cu ocazia Zilei Internaționale a lucrătorilor sexuali  
 
Innsbruck:  
 

1 iunie: Lectură din cartea "Ich bin Sexarbeiterin", urmată de o discuție cu Zeliha Arslan despre 
situația juridică actuală a muncii sexuale în Innsbruck: ora 19:00, Biblioteca orașului Innsbruck. Un 
eveniment organizat de iBUS. 
2 iunie: standul de informare iBUS din Maria-Theresien-Straße, între orele 12 și 16. 

 
Viena: 
 

2 iunie de la ora 16:00: Ziua de acțiune LEFÖ/TAMPEP la Urban-Loritz-Platz, Viena 7 /  
cu: Info-Café, discursuri, muzică, flash mob și multe altele! 

 
Graz: 
 

2 iunie de la ora 15:00:  Biroul de informații al SXA Info. Mariahilferplatz 
 
Linz: 
 

2 iunie  10:00 – 12:00:  La maiz: Brunch și grup de discuții ca parte a seriei de evenimente "CIRCLE 
OF CARE" pe tema muncii sexuale ca muncă de îngrijire. 

 
Salzburg “Let’s Talk About Sex Work!” – Serii de evenimente 
 

07 iunie, de la ora 17:00: Conferință și discuție interactivă "PaySex in focus" cu Dr.in Helga Amesberger, 

membri ai consiliului de administrație al sexworker.at și lucrători sexuali*, Galerie 5020 (Residenzplatz). 

08 iunie, de la ora 19:00: Seara de cinema "Suedia - Unde lucrătorii sexuali nu au drepturi", urmată de 

o discuție și o sesiune de întrebări și răspunsuri despre modelul suedez cu Christine Nagl & Plattform 

Menschenrechte, Frei:Raum (Kaigasse 17)  

Mai multe date în iulie '22: Plimbări prin oraș "Pe urmele poftei venale" cu Christine Nagl, cu înscriere 

la c.nagl@frau-und-arbeit.at  

 

 



 

PRO SEX WORK 

Alianța pentru drepturile 
lucrătorilor sexuali  

 
http://www.sexarbeit.info/ 
 
Document de poziție: 
http://www.sexarbeit.info/position/ 
 

 Innsbruck Consiliere 

și sprijin pentru 

Lucrătorii sexuali  

 

https://www.aep-ibus.at/ 
ibus@aep.at 

 Consiliere, educație și 

Acompaniament de 

Femei migrante  

 

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

 
Centru autonom 

de către și pentru 

Migranți  

 

http://www.maiz.at/ 

www.cupiditas.maiz.at 
sexwork@maiz.at 

 

 Informații & 

Consiliere 

pentru lucrătorii sexuali  

 

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

arbeit.at 

 Informații și 

Consiliere pentru 

Lucrătorii sexuali  

 

http://www.frauenservice.at/projekte/sxa 
Michaela Engelmaier: 

michaela.engelmaier@frauenservice.at 

 
Forumul Sexworkerilor 

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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