Съобщение за медиите 17.12.2021
Международен ден срещу насилието спрямо сексуалните работници
По повод тазгодишния международен ден срещу насилието над сексуалните работници,
мрежата, състояща се от сексуалните самоорганизации sexworker.at и Red Edition, както и
консултационните институции maiz (Линц), PiA (Залцбург), iBUS (Инсбрук), SXA-Info (Грац)
и LEFÖ (Виена), обвиняват структурното насилие срещу сексуалните работници. Преди
всичко искаме да привлечем вниманието към следните оплаквания:
 Стигматизиране на секс работниците
 Виктимизация на секс работниците
От страна на много служби, социално-политически актьори и различни групировки,
сексуалните работници се разглеждат като жертви, засегнати от насилие и експлоатация,
като престъпници или аморални лица и като носители на болести. Мигрантите, работещи в
сферата на сексуалните услуги, често се приравняват към жертвите на трафика на хора.
Тези външни приписвания водят до заклеймяване, дискриминация, социално изключване и
обезценяване. Освен това в резултат на това приписване на обобщаваща роля на пасивна
жертва, сексуалните работници са лишени от всякаква способност да вземат решения и да
действат.
Поради продължаващата пандемия Сovid 19, несигурното положение на секс работниците в
Австрия се влоши значително. Тази пандемия се характеризираше и се характеризира с
професионални забрани и дискриминация.
Осъждаме следните злоупотреби:
 Липса на информация или липса на яснота и непоследователност в информацията по
отношение на разпоредбите относно сексуалната работа по време на Lockdowns.
 Произтичащата от това правна несигурност, необосновани обвинения и високи
санкции.
 Служебен произвол и дискриминация, особено във връзка с предписаните
задължителни прегледи
 Увеличаване на разследванията, които нарушават правата на човека
Постоянната дискриминация на сексуалните работници спрямо други професионални групи
е израз на социален морал и не трябва да влияе върху законодателната власт.
Затова изискваме:
 Дестигматизация: премахване на задължителната регистрация и задължителните
прегледи
 Признаването на секс работата като работа и по този начин прекратяване на
виктимизацията
 Пълна декриминализация на всички аспекти на секс работата и край на нелегалността
 Участието на сексуалните работници, техните самоорганизации или техни избрани
представители в процесите на вземане на политически решения, които ги засягат.
Сексуалните работници са експерти относно собствените си нужди.






Компетентни и транспарентно комуникирани регламенти
Независим от ситуацията лесен достъп до задължителните прегледи
Даване на възможност за самостоятелна и независима работа
Прилагането на миграционна политика, която зачита правата на човека на сексуалните
работници и гарантира тяхната правна защита

http://www.sexarbeit.info/
PRO SEX WORK
Алианс за правата на секс
Място на документа:
работниците
http://www.sexarbeit.info/position/

Консултации в Инсбрук
https://www.aep-ibus.at/
и подкрепа на
ibus@aep.at
сексуалните работници
Консултиране,
обучение и
придружаване на
жени мигранти

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

Автономен център
от & за
мигранти

http://www.maiz.at/
sexwork@maiz.at

Информация &
консултация
за секс работници

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

Информация и
консултиране за
сексуални работници

http://www.frauenservice.at/projekte/sxa
Michaela Engelmaier:
michaela.engelmaier@frauenservice.at

Sexworker Forum
Самоорганизация
на секс работниците

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

Red Edition
Migrant Sexworkers
Group Austria

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

