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Nemzetközi Kurvák Napja 
 
 
Az idei Nemzetközi Kurvák Napja alkalmából, amelyet 1975 óta minden év június 2-án ünnepelnek. A PRO 
SEX WORK - Szövetség a Szexmunkások Jogaiért szervezi. Amely a szexmunkások egyik önszerveződése. Ez 
a szövetség tanácsadási központokat foglal magába: sexworker.at, Red Edition, valamint maiz (Linz), PiA 
(Salzburg), iBUS (Innsbruck), SXA-Info (Graz) és LEFÖ (Bécs). Ezek a szervezetek a szexmunka megbélyegző 
ábrázolását a médiában, valamint a kormány megkérdőjelezhető eljárásait kritizálják. 
 
 
Egyre több becsmérlő címet látunk a médiában a szexmunkával kapcsolatban: "A kliensek veszélyesen élnek, 
amikor igénybe veszik a szexmunkások szolgáltatásait, mert nem rendelkeznek az előírt vizsgálatokkal, és 
ezért nem biztos, hogy nem fertőzöttek". 
 
 
Egy másik médium arról számól be, hogy a bécsi szexmunkások egyre több kliense fertőződik meg nemi 
betegséggel. Ezt az üzenetet névtelen hívásokkal támasztják alá. 
 
E sajtóhírek szerint a fertőzés veszélye a szexmunkásoktól származik, akiket csak vizsgálatokkal lehet me-
gvédeni. A kliensek viszont csak akkor lehetnek biztosak abban, hogy nem kapnak el betegséget, ha el-
lenőrzik a szexmunkások ellenőrző kártyáit, vagy ha hivatalosan engedélyezett bordélyházba mennek. 
 
 
Az ilyen kijelentések viszont lekicsinyitik a vitát, és semmibe veszik a témát. Ezen kívül leértékelik a szex-
munkával foglalkozó embereket. Veszélyes mellékhatásuk is van: diszkriminizációhoz és megbélyegzéshez 
vezetnek. 
 
 
 
A kötelező  orvosi vizsgálatokat - Ausztriában, a világon egyedüli – állami orvosok végezik el. Ezek vizsgálatok 
azt sugallják, hogy a megelőzés és a személyes higiénia kizárólag a szexmunkások felelősége, és figyelmen 
kívül hagyják, hogy a kliensek is önrendelkezési joggal rendelkeznek, és ők is ugyanúgy felelősek 
döntéseikért. 
 
 
Egy másik cikk szerint a rendőrség még magánlakásokat is kezd bérelni, hogy titkos nyomozásokat folytasson 
(agent provocateur). Ez a rendőri munka mélypontja, ahol felmerül a kérdés, hogy ez a megközelítés indo-
kolt-e a közigazgatási jog keretein belül, és hogy összeegyeztethető-e a kormány feladataival. 
 
 
Azt is elmondták nekünk, hogy a rendőrség az ellenőrzések során többször lefényképezi a szexmunkásokat. 
Nem értjük, hogy ez milyen jogi követelményeken alapul, és a következő kérdések merülnek fel: 
Hol tárolják ezeket a fényképeket?  
Kinek van hozzáférése hozzájuk?  
Törölték őket?  
Milyen mértékben tartják tiszteletben az adatvédelmet és a személyiségi jogokat? 



 
 
 
Ezért követeljük: 
 

• Önkritikus hozzáállás, valamint érzékeny nyelvhasználat a médiában: a kommunikáció erőszakhoz 
és további megbélyegzéshez vezethet 

• A titkos rendőrségi nyomozások és a szexmunkások munkaruhában történő fényképfelvételeinek 
megszüntetése 

• A kötelező regisztráció és a kötelező vizsgák megszüntetése 

• A szexmunka önálló munkaként való elismerése 

• A szexmunka minden aspektusának teljes dekriminalizálása és az illegalitás megszüntetése 

• A szexmunkások bevonása az őket érintő politikai döntéshozatali folyamatokba 
 
 

 

 

PRO SEX WORK 

Szövetség a Szexmunkások 
Jogaiért 

http://www.sexarbeit.info/ 
http://www.sexarbeit.info/ 
 
Positionspapier: http://www.sexarbeit.info/posi-
tion/ 
 

 
Innsbrucki tanácsadás 

és támogatás  

Szexmunkások 

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

 

Tanácsadás, oktatás és 

Kísérés 

Migráns nőknek 

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

 
Autonóm központ 

Migránsoktól 
Migránsoknak 

http://www.maiz.at/ 

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

 

 
Információ & 

Tanácsadás 

a szexmunkások számára 

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

arbeit.at 

 
Információ & 

Tanácsadás 

a szexmunkások számára 

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

michaela.engelmaier@frauenservice.at 
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Szexmunkások fóruma 

a szexmunkások 

önszerveződése 

 

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

 

Red edition 

Migránsok szexmunkás 

Ausztria csoport 

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