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Lucrătorii sexuali* solicită stoparea stigmatizării 

Cu ocazia zilei de 17 decembrie, Ziua Internațională împotriva violenței împotriva lucrătorilor 
sexuali, Alianța Pro Sex Work face din nou apel la destigmatizarea muncii sexuale în 2022 - în 
special în mediatizare.  

Munca sexuală nu este sinonimă pentru traficul de persoane și, prin urmare, trebuie tratată 
în mod diferențiat în mass-media. Violența și exploatarea nu sunt caracteristici inerente ale 
muncii sexuale, ci sunt facilitate de cadrele structurale, juridice și guvernamentale. Atribuțiile 
discriminatorii și generalizările lucrătorilor sexuali din mass-media exacerbează situația 
precară. 

"Indiferent unde privești, subiectul muncii sexuale este tratat într-un mod stigmatizant. 
Acoperirea mediatică, vocile politice, dar și discursurile publice sunt adesea voyeuriste, rasiste 
și discriminative. Doar rar sunt auzite vocile lucrătorilor sexuali. Munca sexuală este cu greu 
privită ca un loc de muncă legal, ceea ce este de fapt în Austria. Cu toate acestea, este tratată 
mult mai mult ca o activitate infracțională. Este nevoie de o abordare acceptabilă a muncii 
sexuale, care să elimine stereotipurile și să consolideze drepturile lucrătorilor sexuali", spune 
o asistentă socială de la centrul de consiliere Lefö din Viena. 

Atunci când se raportează despre munca sexuală, ar trebui să fie reprezentate vocile și 
perspectivele lucrătorilor sexuali. Pentru că modul în care sunt percepuți lucrătorii sexuali de 
către societate este în mare măsură legat de modul în care aceștia sunt prezentați în mass-
media. Prin urmare, facem apel la responsabilitatea mass-mediei și solicităm o informare 
sensibilă și umană. 

"Toată lumea ar trebui să fie clară: munca sexuală este o profesie legală aleasă în mod liber în 
Austria. Munca sexuală nu înseamnă trafic de persoane. Traficul de persoane este o 
infracțiune. Este important să ținem cont de această diferență", spune organizația 
sexworker.at. 

În acest sens, este important să recunoaștem că munca sexuală este o muncă! Acest lucru 
poate preveni exploatarea și discriminarea și poate îmbunătăți condițiile de muncă și de viață 
ale lucrătorilor sexuali. 

Noi solicităm: 

• acoperirea mediatică sensibilă 

• abolirea legilor discriminatorii  

• eliminarea controalelor medicale forțate 

• sfârșitul criminalizării și ilegalizării muncii sexuale 
 
Cu cât lucrătorii sexuali au mai puține drepturi, cu atât mai multă violență se confruntă cu ei. 
Numai drepturile previn violența. Opriți stigmatizarea muncii sexuale! 

*Munca sexuală este aproape întotdeauna înțeleasă în mod greșit ca fiind un domeniu de muncă exclusiv 
feminin, heteronormativ. Munca sexuală nu este oferită doar de femei. Cu toate acestea, ele reprezintă în 
prezent majoritatea lucrătorilor sexuali în Austria. Din cauza discriminărilor multiple, lucrătorii sexuali non-albi și 
non-binari (sau trans) sunt în continuare mai susceptibili de a fi afectați de violența directă și structurală.  



 

 

 

Informare și 

consiliere pentru 

lucrătorii sexuali  

http://www.frau-und-

arbeit.at/index.php/schwerpunkte/pia 

Christine Nagl: projekt-pia@frau-und-

arbeit.at 

 

Consiliere, educație 

și însoțire a 

femeilor migrante  

http://www.lefoe.at/ 

Renate Blum: info@lefoe.at 

 

 

Centru autonom 

creat de și pentru 

migranți  

http://www.maiz.at/ 

sexwork@maiz.at 

 

Informare și 

consiliere pentru 

lucrătorii sexuali 

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

Michaela Engelmaier: 

michaela.engelmaier@frauenservice.at 

 

Consiliere și sprijin 

pentru lucrătorii 

sexuali în Innsbruck  

http://aep.at/beratungsstelle/ibus/ 

ibus@aep.at 

 

Sexworker Forum 

Autoorganizarea 

lucrătorilor sexuali 

 

http://www.sexworker.at 

admin@sexworker.at  

 

Red Edition Migrant 

Sexworkers Group 

Austria 

https://rededition.wordpress.com/ 

red_edition@yahoo.com 
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