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Сексуалните работници* настояват да се сложи край на стигматизацията 

По повод 17 декември, Международния ден срещу насилието над сексуални 
работници, Алиансът за сексуална работа (Allianz Pro Sexwork) отново призовава през 
2022 г. за дестигматизиране на сексуалната работа - особено в медийното отразяване. 
Сексуалната работа не е синоним на трафика на хора и следователно трябва да се 
третира по различен начин в медиите. Насилието и експлоатацията не са присъщи 
характеристики на сексуалната работа, а се улесняват от структурните, правните и 
държавните условия. Дискриминационните приписвания и обобщения за сексуалните 
работници в медиите изострят и без това несигурната ситуация. 

"Където и да погледнете, темата за сексуалната работа се третира по 
стигматизиращ начин. Отразяването в медиите, политическите гласове, но и 
обществените дискурси често са воайорски, расистки и дискриминиращи. Само в 
редки случаи се чуват гласовете на сексуалните работници. Сексуалната работа 
рядко се разглежда като законна работа, каквато е в Австрия, а много повече като 
престъпна дейност. Необходим е приемлив подход към сексуалната работа, който 
да разгражда стереотипите и да укрепва правата на сексуалните работници", 
казва една социална работничка в консултативния център Lefö във Виена. 

Когато се докладва за сексуалната работа трябва да се представят гласовете и гледните 
точки на сексуалните работници. Защото начинът, по който сексуалните работници се 
възприемат от обществото, е много тясно свързан с начина, по който те са представени  
в медиите. Затова призоваваме медиите към отговорност и изискваме чувствително и 
достойно отразяване. 

"Всички трябва да са наясно: сексуалната работа е свободно избрана законна 
професия в Австрия. Сексуалната работа не е трафик на хора. Трафикът на хора е 
престъпление. Важно е да се има предвид тази разлика", казва самоорганизацията 
sexworker.at. 

В този смисъл е важно да се признае, че сексуалната работа е работа! Това може да 
предотврати експлоатацията и дискриминацията и да подобри условията на труд и 
живот на сексуалните работници. 

Ние изискваме: 

• Чувствително медийно отразяване 

• премахване на дискриминационните закони.  

• премахване на задължителните медицински прегледи. 

• прекратяване на криминализирането и нелегализирането на сексуалната 
работа. 

Колкото по-малко права имат сексуалните работници, толкова повече насилие 
преживяват. Само правата предотвратяват насилието. Спрете заклеймяването на 
сексуалната работа! 



*Сексуалната работа почти винаги се възприема погрешно като чисто женска, хетеронормативна сфера 
на дейност. Сексуалната работа не се предлага само от жени. Понастоящем обаче те представляват по-
голямата част от сексуалните работници в Австрия. Поради многобройните дискриминационни прояви 
сексуалните работници, които не са бели и небинарни (или транссексуални), все още е по-вероятно да 
бъдат засегнати от пряко и структурно насилие. 

 

 

Информация и 

консултация за 

сексуални 

работници 

http://www.frau-und-

arbeit.at/index.php/schwerpunkte/pia 

Christine Nagl: projekt-pia@frau-und-

arbeit.at 

 

Консултация, 

обучение и 

придружаване на  

мигрантки 

http://www.lefoe.at/ 

Renate Blum: info@lefoe.at 

 

 

Автономен център 

от и за мигранти 

http://www.maiz.at/ 

sexwork@maiz.at 

 

Информация и 

консултация за 

сексуални 

работници 

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

Michaela Engelmaier: 

michaela.engelmaier@frauenservice.at 

 

Инсбрук 

консултация и 

подкрепа за 

сексуални 

работници 

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

ibus@aep.at 

 

Форум на 

сексуалните 

работници 

Самоорганизация 

на сексуалните 

работници 

http://www.sexworker.at 

admin@sexworker.at  
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Red Edition Migrant 

Sexworkers Group 

Austria 

https://rededition.wordpress.com/ 

red_edition@yahoo.com 
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