
 
 

Съобщение на медиите по случай Международния ден за правата на сексуалните работници 

03.03.2022 г. 

 

По повод тазгодишния Международен ден за правата на сексуалните работниците, ние iBUS -  

консултация и подкрепа на сексуалните работници в Инсбрук , обръщаме внимание към следните 

оплаквания: 

• Нехомогенно правно положение по отношение на сексуалната работа в Австрия 

• Криминализиране на сексуалната работа 

• Рестриктивни разпоредби и по този начин изместване на сексуалните работници в нелегалния 

сектор 

В Австрия няма хомогенно правно положение. Федералните провинции сами решават кои форми на 

сексуална работа могат да се предлагат, къде, от кого и при какви условия. 

 

Криминализирането съществува в Австрия поради специфични за сексуалната работа престъпления, 

както и поради  всички допълнителни разпоредби за специфичната сексуална работа. Тези специални 

разпоредби заклеймяват сексуалните работници като безпомощни жертви. 

 

Правните разпоредби, свързани със сексуалната работа, се характеризират с много ограничения. В 

Тирол легалната работа е възможна само в лицензирани публични домове или в разрешени зони, 

каквито няма. 

 

Сексуалната работа може да се извършва само като самостоятелна дейност. Това е гаранция, че 

сексуалните работниците могат сами да решават коя услуга на кой клиент и на каква цена да 

предоставят. 

Някои съдържатели на публични домове налагат много изисквания: предписват цените и услугите, 

които трябва да се предлагат, често се вземат здравните книжки, работното време често не може да се 

определя свободно и т.н. 

 

Ограниченията принуждават сексуалните работници да преминат в нелегалност: Тези, които не искат 

да се подчиняват на условията на публичните домове, могат да работят само в нелегалния сектор. 

Изместването, причинено от ограниченията, води до по-нататъшна маргинализация и прекаризация на 

сексуалните работници. 

 

Законът налага много задължения на сексуалните работници, като например задължителните по закон 

прегледи, но им дава малко права. 

 

Затова изискваме: 

• пълно декриминализиране на сексуалната работа и по този начин равнопоставеност с другите 

професии! 



 
 

• Повече възможности за легална работа за сексуалните работници: разрешени зони, ателиета, 

домашни посещения! Сексуалните работници трябва да имат възможност сами да решават кога, 

къде и при какви условия искат да предлагат сексуални услуги! 

 

Правата сами не помагат! Само правата могат да спрат злините! 


