
Съобщение за медиите 2 юни 2022 г.  
 
Международен ден на сексуалните работници 
 
По повод тазгодишния Международен ден на сексуалните работници, който се 
отбелязва всяка година на 2 юни от 1975 г. насам, критикува PRO SEX WORK - Алианс за 

правата на сексуалните работници, състоящ се от самоорганизациите на 

сексуалните работници sexworker.at и Red Edition, както и консултантските 

центрове maiz (Линц), PiA (Залцбург), iBUS (Инсбрук), SXA-Info (Грац) и LEFÖ (Виена),  
заклеймяващото представяне на работата в сферата на сексуалния живот в медиите, 
както и съмнителните методи на изпълнителната власт.  
 
Забелязваме все повече очернящи заглавия в медиите по отношение на сексуалните 
услуги: "Клиентите живеят в опасност, когато ползват услугите на сексуални 
работници, защото те не са преминали необходимите прегледи и следователно 
може да са заразени с болести предавани по полов път". 
 
Друга медия съобщава, че все повече клиенти на сексуалните работници във Виена са 
се заразили с венерически болести. Това съобщение е обяснено с анонимни 
обаждания. 
 
Според тези съобщения в пресата опасността от заразяване идва от сексуалните  
работници, които могат да бъдат защитени само чрез прегледи. Клиентите, от друга 
страна, могат да бъдат сигурни, че няма да се разболеят, само ако проверят 
контролните карти на сексуалните работници или ако посетят официално одобрен 
публичен дом. 
 
Подобни изказвания обезсмислят  всеки дебат по въпроса и показват пренебрежение и 
невежество към хора (предимно от различни раси), занимаващи се със сексуални 
услуги.  
 
Австрия е единствената страна в света, в която сеизискват задължителни прегледи, 
които се извършват от медицински служители и водят до това, че отговорността за 
превенцията и личната хигиена се стоварва изключително върху сексуалните 
работници и се пренебрегва факта, че клиентите имат право на собствен избор и са 
еднакво отговорни за своите решения.  
 
В друга статия се казва, че полицията дори започва да наема частни апартаменти, за да 
провежда тайни разследвания (чрез агент-провокатор). Този начин на работа на 



полицията, ни кара да се запитаме дали този подход е оправдан от административното 
право и дали може да се съчетае с действителните задачи на изпълнителната власт. 
 
 
Освен това все по-често бяхме информирани, че полицията при проверките в 
публичните домове често е снимала сексуалните работници. Не разбираме кои правни 
изисквания са в основата на това и възникват следните въпроси: 
 

Къде се съхраняват тези снимки?  
Кой има достъп до тях? 
Ще бъдат ли изтрити 
До каква степен се спазват правата за защита на данните и неприкосновеността 
на личния живот?  
 

Затова изискваме: 
 

• както самокритично и изясняващо отношение, така и тактично използване на 
езика в медиите: комуникацията може да доведе до насилие и по-голяма 
стигматизация   

• прекратяване на полицейските тайни разследвания и фотографирането на 
сексуални работници в работното им облекло  

• Премахване на задължителната регистрация и задължителните прегледи 

• Признаването на сексуалната работа като  самостоятелен избор на труд 

• Пълна декриминализация на всички аспекти на сексуалната работа и край на 
незаконосъобразността   

• Участието на сексуалните работници в процесите на вземане на политически 
решения, които ги засягат.    

 

 
Действия по случай международния ден на сексуалните работници: 
 
Инсбрук:  
 

1 юни: Четене на книгата “Аз съм сексуална работничка”, последвано от 
дискусия по актуалното правно положение на сексуалната работа в Инсбрук, с 
участието на Зелиха Арслан (Зелените): 19:00 ч. Градска библиотека Инсбрук. 
Събитие на iBUS.  
2 юни: Информационен щанд на iBUS на Maria-Theresien-Straße от 12 до 16 ч. 
 

Виена: 
 

2 юни от 16:00 ч.: Събитие, организирано от LEFÖ/TAMPEP на площад Urban-
Loritz-Platz, Виена 7 / с: Информационно кафене, речи, музика, флашмоб и много 
други! 
 

Грац: 
 



2 юни 15:00 ч.  Информационен щанд на консултантския център SXA Info. Maria-
hilferplatz    

Линц: 
 

2 юни 10:00 – 12:00 ч. В maiz: Брънч и дискусионен кръг  като част от поредицата 
събития "CIRCLE OF CARE"  на тема "Сексуалната работа като работа, свързана с 
помощ ".  

 
Залцбург "Да поговорим за сексуалната работа!" - Серия от събития  
 

07 юни от 17:00 ч.: Лекция и интерактивна дискусия "PaySex във  фокус" с д-р 
Хелга Амесбергер, членове на управителния съвет на sexworker.at & sex wor-
kers*, Galerie 5020 (Residenzplatz)  
08 юни от 19:00 ч.: Кино вечер "Швеция - където сексуалните работници нямат 
права", последвана от лекция и сесия с въпроси и отговори за шведския модел с 
Кристин Нагл и платформата за човешки права, свободно помещение (Kaigasse 
17)   
Няколко дати през юли '22: Градски разходки "По следите на продажната 
похот" с Кристин Нагл, с регистрация на c.nagl@frau-und-arbeit.at  

 

 

PRO SEX WORK 

Алианс за правата на  
секс работниците   

http://www.sexarbeit.info/ 
http://www.sexarbeit.info/ 
 
Документ за позиция: 
http://www.sexarbeit.info/position/ 
 

 
Консултации в Инсбрук 

и подкрепа за 

сексуални работници 

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

 Консултиране,  
обучение и 

придружаване на 

мигрантки 

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

 
Автономен център 

от и за 

Мигранти 

http://www.maiz.at/ 

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

 

 
Информация & 

Консултация 

за сексуални работници 

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

arbeit.at 
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Информация & 

Консултация 

за сексуални работници 

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

michaela.engelmaier@frauenservice.at 

 
 

Sexworker Forum 

Самоорганизация 

На сексуалните 
работници 

 

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

 

Червено издание 

Сексуални 
работници мигранти 

Група Австрия 

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

 

http://www.frauenservice.at/projekte/sxa
http://www.sexworker.at/
https://rededition.wordpress.com/

