
 
 

Sajtóközlemény a szexmunkások jogainak nemzetközi napjáról 03.03.2022-ben 

 

Az idei Szexmunkások Jogainak Nemzetközi Napja alkalmából mi, az iBUS - Innsbrucki Szexmunkások 

Tanácsadási és Támogatása központ, a következő pontok ellen lebbezünk fel: 

 

• A szexmunka jogi helyzete nem egységes Ausztriában 

• A szexmunka kriminalizálása 

• Szigorító szabályozás és ezáltal a szexmunkások illegális szektorba való kiszorulása 

 

 

Ausztriában nincs egységes a szexmunkára vonatkozó jogi helyzet. A szövetségi tartományok maguk döntenek 

arról, hogy a szexmunka mely formáit, hol, ki, milyen feltételek mellett kínálhatja. 

 

A szexmunka kriminalizálása Ausztriában több pontban valósul meg: a szexuális munkára vonatkozó 

bűncselekményi eljárásokban, valamint a szexuális munkára vonatkozó további szabályozásokban. Ezek a 

különleges szabályozások a szexmunkásokat tehetetlen áldozatokként bélyegzik meg. 

 

A szexmunkára vonatkozó jogi szabályozást számos korlátozás jellemzi. Tirolban legális munkát csak 

engedélyezett bordélyházakban lehet végezni - vagy engedélyezett zónákban, amelyből gyakorlatban egy sincs. 

 

Szexmunka csak önálló vállalkozói tevékenységként végezhető. Ez azt kell garantálja, hogy a szexmunkások 

maguk dönthetik el, hogy melyik ügyfélnek milyen szolgáltatást kívánnak nyújtani, és milyen áron. 

Egyes bordélyházak üzemeltetői meghatározzák a szexmunkásokat érintő követelményeket:  

az árakat és a nyújtandó szolgáltatásokat előre megszabják, sokszor elveszik a szexmunkások egészségügyi 

könyveiket. Ezen kívül gyakran nem engedik az üzemeltetők, hogy a szexmunkások szabadon szabják meg a 

munkaidejüket. 

 

Ezek a korlátozások a szexmunkásokat az illegalitásba kényszerítik: Azok, akik nem akarják alávetni magukat a 

bordélyházak üzemeltetők feltételeinek, csak az illegális szektorban tudnak dolgozni A korlátozások a 

szexmunkások további kiközösítéséhez és életük megnehezítéséhez vezetnek. 

 

A törvény számos kötelezettséget ró a szexmunkásokra, például a törvény által előírt orvosi vizsgálatokat, de 

kevés jogot biztosít számukra. 

 

Ezért követeljük: 

• A szexmunka teljes dekriminalizálását és ezáltal  egyenlőséget többi szakmával ! 

• Több legális munkalehetőség a szexmunkások számára: Engedélyezétt zónákat, stúdiókat, házi 

látogatásokat! A szexmunkásoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy maguk dönthessenek arról, 

hogy mikor, hol és milyen feltételek mellett kínálják a szexuális szolgáltatásokat! 

 

Rights Not Rescue! Only Rights Can Stop the Wrongs! 


