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Szexmunkások a megbélyegzésük megszüntetését követelik 

December 17-dikén, a szexmunkások elleni erőszak elleni nemzetközi nap alkalmából a 
Szexmunkát Támogató Szövetség (Allianz Pro Sexwork) 2022-ben ismét a szexmunka 
megbélyegzésének megszüntetésére szólít fel - különösen a mediában. 

A szexmunka nem az emberkereskedelem szinonimája, ezért a médiában differenciáltan kell 
kezelni. Az erőszak és a kizsákmányolás nem a szexmunka velejárój, hanem a strukturális, jogi 
és állami keretfeltételek hozzák létre. A médiában a szexmunkások ellen szóló kiközösítő 
kijelentések és általánosítások megnehezítik az amúgy is bizonytalan helyzetet. 

"Bármerre is nézünk, a szexmunka témáját megbélyegző módon kezelik. A médiatudósítások, 
a politikai hangok, de a közbeszéd is gyakran voyeurisztikus, rasszista és diszkriminatív. A 
szexmunkások hangját ritkán lehet hallani A szexmunkát aligha tekintik legális foglalkozásnak, 
pedig Ausztriában az. Hanem sokkal inkább bűncselekménynek. A szexmunkához olyan 
elfogadó megközelítésre van szükség, amely lebontja az előitéleteket és megerősíti a 
szexmunkások jogait" - mondja a bécsi Lefö tanácsadó központ egyik szociális munkása. 

A szexmunkáról szóló tudósításokban a szexmunkások hangja és nézőpontja is kell 
érvényesüljön.  Mivel a szexmunkások társadalmi megítélése nagymértékben függ attól, hogy 
a médiában hogyan ábrázolják őket. Ezért a média felelősségére szeretnénk felhívni a 
figyelmet, és érzékeny és méltányos tudósításokat követelünk. 

"Mindenkinek tisztában kell lennie azzal: a szexmunka Ausztriában szabadon választott legális 
szakma. A szexmunka nem emberkereskedelem. Az emberkereskedelem bűncselekmény. 
Fontos szem előtt tartani ezt a különbséget" - mondja a sexworker.at önszerveződés. 

Ebben az értelemben fontos, hogy a szexmunkát munkának ismerjük el! Ez megelőzheti a 
kizsákmányolást és a megkülönböztetést, és javíthatja a szexmunkások munka- és 
életkörülményeit. 

 
Követeljük: 
- érzékeny tudósítást a médiában 
- a diszkriminatív törvények megszüntetését 
- a kötelező nemi vizsgálatok megszüntetését 
- a szexmunka kriminalizálásának és illegalizálásának megszüntetését 
 
 
Minél kevesebb joggal rendelkeznek a szexmunkások, annál több erőszakot tapasztalnak. Csak 
a jogok akadályozzák meg az erőszakot. Állítsuk meg a szexmunka megbélyegzését! 

*A hétköznapi értelmezésben a szexmunkát szinte mindig tévesen tisztán női, heteronormatív munkaterületként 
értelmezik. A szexmunkát nem csak nők kínálják. Jelenleg azonban ők képviselik a szexmunkások többségét 
Ausztriában. A többszörös diszkrimináció miatt a nem fehér és nem bináris (vagy transz) szexmunkásokat még 
mindig nagyobb valószínűséggel érinti a közvetlen és strukturális erőszak. 

 



 

Információk, 

tanácsadás 

szexmunkásoknak 

http://www.frau-und-

arbeit.at/index.php/schwerpunkte/pia 

Christine Nagl: projekt-pia@frau-und-

arbeit.at 

 

Tanácsadás, 

képzések, és 

támogatás 

migránsoknak 

http://www.lefoe.at/ 

Renate Blum: info@lefoe.at 

 

 

Autonóm központ  

migránsok által és  

migránsokért 

 

http://www.maiz.at/ 

sexwork@maiz.at 

 

Információk, 

tanácsadás 

sexmunkásoknak 

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

Michaela Engelmaier: 

michaela.engelmaier@frauenservice.at 

 

Innsbrucki 

tanácsadás, 

támogatás 

sexmunkásoknak 

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

ibus@aep.at 

 

Sexworker forum  

szexmunkások 

önszerveződése 

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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