
16 zile împotriva violenței de gen – Accent pe munca sexuală 
 

Introducere 

Societatea crede adesea că violența împotriva lucrătorilor sexuali este cauzată de clienți. Cu toate 

acestea, principalele obstacole care îi împiedică pe lucrătorii sexuali să trăiască și să muncească în 

demnitate sunt stigmatizarea din partea statului și a societății și o stare de incertitudine juridică. 

Munca sexuală nu este oferită doar de persoane de sex feminin și de persoane FLINTA*. Cu toate 

acestea, ele reprezintă în prezent majoritatea lucrătorilor sexuali din Austria. 

Munca sexuală este aproape întotdeauna înțeleasă în mod eronat ca fiind un domeniu de muncă 

exclusiv feminin, heteronormativ. În timpul acestor 16 zile, vom evidenția violența structurală 

împotriva lucrătorilor sexuali. 

 

(1) Munca sexuală este muncă 

Munca sexuală este muncă! Toți oamenii au dreptul de a-și alege liber profesia și de a dispune de 

autodeterminare sexuală. 

Lucrătorii din industria sexului trebuie să aibă dreptul de a-și modela viața într-un mod autodeterminat 

și responsabil. Tratamentul juridic inegal al lucrătorilor sexuali în comparație cu alte grupuri 

profesionale este o expresie a conceptelor morale sociale și nu trebuie să influențeze legiuitorul: 

Drepturile lucrătorilor trebuie să se afle în centrul dezbaterilor. 

Lucrătorii sexuali nu își vând corpul, ci un serviciu. 

Cerem egalitatea muncii sexuale cu alte profesii! 

 

(2) „Das Hurenstigma“ - “Stigmatul curvelor” 

Lucrătorii sexuali sunt afectați de numeroase conotații negative. Printre acestea se numără, în special, 

percepția lor ca fiind persoane criminale, amorale și vicioase sau chiar ca purtători ai anumitor boli. 

Caracteristicile negative sunt atribuite caracterului individual al lucrătorului sexual. Cu toate acestea, 

aceste conotații nu corespund identității sociale reale a unei persoane. Astfel de descrieri din partea 

altora și stigmatizarea pe care o provoacă duc la discriminare, excludere și devalorizare socială. 

Der Begriff „Hurenstigma“ bezeichnet die Summe dieser Stigmatisierung, Diskriminierung und 

Ausgrenzung. Termenul "stigmatul curvelor" se referă la suma acestei stigmatizări, discriminări și 

excluderi. Stigmatul prostituatei este considerat a fi un mecanism social-psihologic de opresiune 

adânc înrădăcinat. 

Alte consecințe ale stigmatizării prostituatei sunt că este mai ușor să menții relații de violență, 

putere și exploatare și că este mai dificil să te reorientezi din punct de vedere profesional. 

 

(3) Victimizare 

Este larg răspândită opinia conform căreia munca sexuală este întotdeauna involuntară și reprezintă 

întotdeauna o exploatare forțată a femeilor. Lucrătorii sexuali sunt generalizați ca victime ale violenței 

și exploatării. Lucrătorii sexuali migranți sunt adesea asimilați cu persoanele traficate. Prin atribuirea 

statutului de victimă și generalizarea victimizării, lucrătorii sexuali sunt privați de capacitatea lor de 

a decide și de a acționa. În discursul de victimizare, lucrătorii sexuali nu sunt percepuți ca indivizi 

auto-responsabili.Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că studiile arată că aceste evaluări sunt în 

mare parte false. Discursul este adesea caracterizat de un binar: lucrătorii sexuali emancipați, albi, 

europeni, sunt juxtapuși cu lucrătorii sexuali imigranți, involuntari. Astfel, victimizarea este, de 

asemenea, modelată de discursurile rasiste. 

 

 

(4) “nothing about us without us” - "nimic despre noi fără noi" 

Sloganul "Nimic despre noi fără noi!" cere ca nici o politică sau reglementare să nu fie decisă fără o 

reprezentare directă a grupurilor pe care le afectează. 

Lucrătorii din industria sexului și auto-organizațiile lor cer să fie implicați în politicile și procesele 

politice care îi afectează. În discursul existent privind munca sexuală, argumentele sunt adesea 



prezentate fără a lăsa vocile celor afectați să își spună cuvântul. Astfel, discuțiile nu se concentrează 

pe interesele lucrătorilor sexuali. În schimb, se folosește foarte des o retorică condescendentă. 

Lucrătorii sexuali sunt experți în propriile lor vieți și nevoi! 

Cerem ca lucrătorii sexuali să fie incluși în procesele de luare a deciziilor politice și în elaborarea 

legilor. 

 

(5) “Modelul Nordic“ 

"Modelul nordic" este un model care incriminează clienții. Lucrătorii sexuali rămân nepedepsiți. 

Studiile arată că lucrătorii sexuali sunt din ce în ce mai mult stigmatizați și marginalizați de " 

interdicției de cumpărare de sex". În plus, violența împotriva lucrătorilor sexuali a crescut de la 

introducerea interdicției. Criminalizarea duce la o vulnerabilitate sporită, ceea ce face ca lucrătorii 

sexuali să devină mai ușor victime ale violenței. Condițiile de muncă continuă să se deterioreze. 

Interzicerea cumpărării de sex nu face decât să ducă la o creștere a excluziunii, a violenței și a 

precarității. Interdicția de cumpărare de sex îi oprește pe lucrătorii sexuali să se adreseze instituțiilor 

publice, cum ar fi centrele de consiliere sau poliția, atunci când le sunt violate drepturile. 

Respingem "modelul nordic" și cerem o dezincriminare completă a muncii sexuale! 

 

(6) Criminalizare 

Incriminarea muncii sexuale include, printre altele, interzicerea generală a prostituției și sancționarea 

clienților. Incriminarea include, de asemenea, toate infracțiunile discriminatorii specifice muncii 

sexuale, cum ar fi "proxenetismul" și toate reglementările suplimentare specifice muncii sexuale, cum 

ar fi "vârsta de consimțământ". Chiar și fără legi penale speciale, lucrătorii sexuali sunt deja protejați 

- ca toate celelalte persoane și profesii.  Aceste reglementări speciale stigmatizează lucrătorii sexuali 

ca victime neajutorate. Tratamentul egal cu alte profesii ar însemna, eliminarea scutirilor care îi 

afectează pe lucrătorii sexuali și, astfel, nu ar mai fi o victimizare a lucrătorilor sexuali prin 

intermediul narațiunilor juridice de victimă. 

Cerem dezincriminarea completă a muncii sexuale și, astfel, egalitatea cu alte profesii! 

 

(7) Restricție 

Multe dintre reglementările juridice referitoare la munca sexuală sunt caracterizate de restricții. 

 Nu există o reglementare juridică omogenă în Austria. Statele federale decid ele însele ce forme de 

muncă sexuală pot fi oferite, unde, de către cine și în ce condiții. În Tirol, de exemplu, munca legală 

este posibilă numai în bordelurile autorizate (sau în zonele de autorizare, care de facto nu există).  

Restricțiile îi împing pe lucrătorii sexuali în ilegalitate: Cei care nu doresc să lucreze într-un bordel 

pot lucra doar în sectorul ilegal. Această politică de interzicere îi deplasează pe lucrătorii sexuali. În 

plus, aceasta duce la precarizare și marginalizare. 

Lucrătorii sexuali trebuie să aibă posibilitatea de a decide singuri când, unde și în ce condiții doresc 

să ofere servicii sexuale! 

 

(8) Activitate independentă falsă 

Munca sexuală poate fi practicată doar ca activitate independentă. Aceasta pentru a garanta că 

lucrătorii din domeniul sexului pot decide singuri ce servicii doresc să ofere unui anumit client și la 

ce preț. Proprietarii bordelurilor impun multe cerințe: prețurile și serviciile care urmează să fie oferite 

sunt prestabilite, de multe ori se iau carnete de sănătate, orele de lucru nu pot fi stabilite în mod liber 

și așa mai departe. 

Deoarece nu există aproape nicio alternativă legală, proprietarii de bordeluri își pot exploata 

supremația. Lucrătorii sexuali au nevoie de mai multe opțiuni alternative, deoarece condițiile de 

muncă în bordeluri sunt adesea precare și caracterizate de ierarhii de putere. Mulți lucrători sexuali 

preferă chiar să lucreze în sectorul ilegalizat datorită condițiilor de muncă oferite.  

Cerem mai multe oportunități pentru munca sexuală legală pentru a slăbi puterea proprietarilor de 

bordeluri și pentru a îmbunătăți condițiile de muncă pentru lucrătorii sexuali! 

 



(9) Examene obligatorii (03.12.2021) 

În Austria, lucrătorii sexuali sunt obligați să se supună unor controale medicale obligatorii la fiecare 

6 săptămâni. Aceste examinări sunt consemnate în carnetul de sănătate, pe care lucrătorii sexuali 

trebuie să îl aibă la ei în permanență în timp ce lucrează. 

Aceste examinări analizează doar o parte din posibilele boli și infecții cu transmitere sexuală. De 

asemenea, acestea nu sunt examinări ginecologice. Acest lucru arată clar că aceste examinări nu sunt 

"examinări de sănătate", ci instrumente de control. 

Aceste examinări sunt efectuate chiar dacă OMS și mulți experți recomandă contrariul. Prin urmare, 

solicităm un acces liber, voluntar și gratuit la examene pentru lucrătorii sexuali. 

 

(10) Incertitudine juridică 

Lucrătorii sexuali se confruntă cu o incertitudine juridică din cauza reglementării inconsecvente a 

muncii sexuale în Austria. Mai ales pentru că există diferite proceduri pentru examenele obligatorii, 

înregistrări, plăți de taxe și așa mai departe. 

În plus, de multe ori, informațiile nu sunt disponibile în limbi străine. În timpul pandemiei, problema 

lipsei de informații și a lipsei de claritate a informațiilor a devenit extrem de evidentă. Lucrătorii din 

industria sexului au trebuit și încă trebuie să trăiască într-o mare incertitudine juridică, ceea ce a dus 

nu de puține ori la acuzații nejustificate. 

Incertitudinea juridică și lipsa de informații duc la strămutarea într-o situație și mai precară și mai 

vulnerabilă. Cerem reglementări multilingve, mai uniforme și mai clare! 

 

(11) Impozitarea forfetară 

În Austria, lucrătorii sexuali pot lucra numai ca lucrători independenți, mai exact ca "noi lucrători 

independenți". 

Prin urmare, este necesar să se înregistreze și să se anunțe activitatea la biroul fiscal. Lucrătorii din 

industria sexului primesc apoi un număr fiscal propriu și își pot plăti astfel impozitele prin intermediul 

acestuia. 

Modificarea din 2015 prevede că lucrătorii sexuali nu mai pot plăti un impozit forfetar de 350 de euro 

pe lună prin intermediul proprietarilor de bordeluri, ci trebuie să plătească impozitele prin intermediul 

propriului număr fiscal. Cu toate acestea, mulți lucrători sexuali trebuie să plătească în continuare 

impozite forfetare prin intermediul proprietarilor de bordeluri. Impozitarea forfetară este 

disproporționată în majoritatea cazurilor și generează dezavantaje semnificative pentru lucrătorii 

sexuali. 

Cerem să se pună capăt impozitării forfetare a lucrătorilor sexuali! 

 

(12) Anchete sub acoperire 

Lucrătorii sexuali ilegali se confruntă cu riscul unor investigații sub acoperire. 

Acest lucru înseamnă că ofițerii de poliție, dându-se drept clienți, expun activitatea lucrătorilor 

sexuali ilegaliști. Astfel de așa-numiți "agenți provocatori", adică funcționari de stat care provoacă 

un act ilegal, sunt foarte dispuși. În conformitate cu legislația austriacă, astfel de operațiuni sunt în 

general interzise. Cu toate acestea, nu există consecințe negative pentru ofițeri atunci când aceștia 

efectuează astfel de operațiuni. În plus, din păcate, nu există consecințe pozitive pentru persoanele 

care au fost ademenite să comită această "activitate infracțională". 

În timpul închiderii, au fost intensificate investigațiile sub acoperire. 

Cerem încetarea desfășurării de investigații sub acoperire interzise de către executiv! 

 

(13)  Reglementări privind migrația (07.12.2021) 

Munca sexuală este un domeniu ocupațional puternic etnicizat și feminizat. Structurile sexiste și 

rasiste sunt evidente în munca sexuală. 

Migranții se confruntă cu un acces limitat la muncă și, adesea, cu un acces dificil sau inexistent la 

prestațiile sociale. Munca sexuală oferă migranților un prag relativ scăzut de acces pe piața muncii. 



Acest lucru face din ea o modalitate importantă de a câștiga bani și poate fi înțeleasă ca o strategie de 

auto-împuternicire și independență economică. 

Exploatarea lucrătorilor migranți nu este o problemă inerentă muncii sexuale, ci una care poate fi 

întâlnită în multe sectoare profesionale. Motivul pentru aceasta este sistemul capitalist. Pentru a evita 

exploatarea, trebuie îmbunătățite condițiile de muncă și drepturile de muncă ale lucrătorilor sexuali. 

 

(14) Munca sexuală și Covid 

Pandemia Corona a agravat și mai mult situația precară a lucrătorilor sexuali. În această pandemie, 

problema lipsei de informații, precum și a incoerenței informațiilor a devenit deosebit de frapantă.  

Lucrătorii din industria sexului 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 deplasarea într-o situație și mai 

precară și mai vulnerabilă. 

De foarte multe ori, în timpul acestei pandemii, lucrătorii sexuali nu au avut posibilitatea de a obține 

o programare pentru examinările obligatorii prevăzute de lege. Problemele existente, cum ar fi munca 

independentă falsă, s-au intensificat. Lucrătorii sexuali care nu aveau un număr de identificare fiscală 

propriu din cauza impozitării forfetare nu puteau solicita ajutor de stat. Interdicțiile profesionale și 

continuarea ilegalizării muncii sexuale au dus la pierderea veniturilor, la lipsa de adăpost și la izolare. 

 

(15) Finanțarea centrelor de consiliere 

Finanțarea precară a centrelor de consiliere specializată este un dezavantaj pentru lucrătorii sexuali. 

Centrele de consiliere urmăresc să sprijine și să îi însoțească pe lucrătorii sexuali într-o gamă largă 

de aspecte juridice, sociale și de sănătate. Prin acceptarea accesului, acestea oferă un loc sigur și fără 

stigmatizare pentru lucrătorii sexuali. De asemenea, centrele de consiliere oferă materiale informative 

multilingve pentru lucrătorii sexuali, depun eforturi pentru destigmatizarea socială prin activități de 

relații publice, lucrează în rețea cu diverși actori pentru a îmbunătăți condițiile de viață și de muncă 

ale lucrătorilor sexuali și multe altele. Din cauza finanțării precare, nu este asigurată nici întreținerea 

facilităților existente, nici extinderea necesară. 

Prin urmare, cerem o finanțare stabilă și suficientă pentru centrele de consiliere! 

 

(16) Încălcarea drepturilor omului 

Drepturile fundamentale și drepturile omului ale lucrătorilor sexuali sunt încălcate. 

Reglementările legale care sunt adoptate folosind "povestea protecției" pentru lucrătorii sexuali și 

care reprezintă restricții preventive sunt disproporționate și, prin urmare, contrare drepturilor omului. 

Investigațiile sub acoperire ale lucrătorilor sexuali sunt interzise de Codul de procedură penală. 

Munca sexuală ilegală este o infracțiune administrativă și nu o infracțiune penală. Acest lucru 

ilustrează cât de gravă și discriminatorie este această acțiune executivă. 

Înregistrările obligatorii, care sunt efectuate în unele state federale, reprezintă o interferență în viața 

sexuală a lucrătorilor sexuali și sunt stigmatizante. Examenele obligatorii pentru lucrătorii sexuali 

sunt disproporționate și discriminează în mod clar lucrătorii sexuali în comparație cu alte grupuri 

profesionale. 

Drepturile lucrătorilor sexuali sunt drepturi ale omului! 


