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Cu ocazia Zilei internaționale a drepturilor lucrătorilor sexuali din acest an, noi, iBUS, atragem atenția 

asupra următoarelor abuzuri: 

• Situația juridică neomogenă privind munca sexuală în Austria 

• Incriminarea muncii sexuale 

• Reglementări restrictive și, prin urmare, strămutarea lucrătorilor sexuali în sectorul ilegalizat 

Nu există o situație 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. 

Incriminarea este prezentă în Austria prin infracțiuni penale specifice muncii sexuale, precum și prin 

toate dispozițiile de reglementare suplimentare specifice muncii sexuale. Aceste reglementări speciale 

stigmatizează lucrătorii sexuali ca victime neajutorate. 

Reglementările legale referitoare la munca sexuală sunt caracterizate de multe restricții. În Tirol, 

munca legală este posibilă doar în bordelurile autorizate - sau în zonele de autorizare, care nu există. 

Munca sexuală poate fi desfășurată 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. 

Multe cerințe sunt stabilite de unii operatori de bordeluri: Prețurile și serviciile care urmează să fie 

oferite sunt prestabilite, carnetele de sănătate sunt adesea acceptate, orele de lucru nu pot fi stabilite 

în mod liber, etc. 

Restricțiile îi împing pe lucrătorii sexuali în ilegalitate: Cei care nu vor să se supună condițiilor 

operatorilor de bordeluri nu pot lucra decât în sectorul ilegalizat. Deplasarea cauzată de restricții duce 

la o mai mare marginalizare și precarizare a lucrătorilor sexuali. Legea le impune multe obligații 

lucrătorilor sexuali, cum ar fi controalele prevăzute de lege, dar le oferă puține drepturi. 

Prin urmare, cerem: 

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

• Mai multe oportunități de muncă legală pentru lucrătorii sexuali: Zone de permisiune, 

studiouri, vizite la domiciliu! Lucrătorii sexuali trebuie să aibă posibilitatea de a decide singuri 

când, unde și în ce condiții doresc să ofere servicii sexuale! 

Rights Not Rescue! Only Rights Can Stop the Wrongs! 

 

 


