9

Declarație
Epidemia de Covid 19 -

Poziția organizațiilor
de muncă sexuală
(1)

Haus

Niedersachendamm 9
28277 Bremen
Stellungnahme
Lara Freudmann
Klaus Fricke
Karystos - 29.03.20
https://haus9bremen.blog/

1. Necesitatea
Epidemia COVID 19 duce la boli și decese care pot pune viața în pericol. Dezvoltarea actuală a infecțiilor în
Germania amenință performanța sistemului de sănătate. Fără tratament în secțiile de terapie intensivă,
aproape toți bolnavii cu simptome severe vor muri. Sunt necesare măsuri pentru a preveni acest lucru:
Răspândirea infecției trebuie oprită. Capacitățile de îngrijire medicală trebuie extinse.
2. Legalitate și proporționalitate
Autoritățile competente menționează §§ 28 și 32 Legea privind protecția infecțiilor ca bază legală a măsurilor
dispuse până acum. Rămâne de văzut dacă a) dispozițiile secțiunilor 28 și 32 oferă o justificare legitimă a
măsurilor luate și dacă b) măsurile luate respectă cerința de proporționalitate. În situația actuală, acest lucru
ar trebui să fie solicitat în special de organizațiile Pro-SW. Fără un motiv specific, interdicțiile pentru lucrătorii
sexuali, pentru antreprenorii companiilor de muncă sexuală și pentru clienți nu sunt nici legale, nici
proporționale. Interzicerea pe o perioadă nelimitată este și mai inadmisibilă. Din aceste motive, trebuie
depuse obiecții (căi de atac legale) (2) împotriva măsurilor dispuse, în special împotriva ordinelor care
afectează numai domeniul SW și care sunt de asemenea nelimitate în timp.
Activiștii pro-SW ar trebui să depună obiecții (căi de atac legale).
Ar trebui să stabiliți fonduri de solidaritate pentru acest lucru.
3. Recomandări sau interdicții
Activiștii și asociațiile Pro SW ar trebui să explice evaluarea lor asupra pericolelor epidemiei COVID 19 și a
măsurilor necesare. Acestea ar trebui să le facă publice în domeniile lor de acțiune și să le ofere
recomandări de acțiune recomandate individual. Organizațiile Pro-SW nu au sarcina de a înțelege măsurile
restrictive ale guvernului ca parte a propriei practici de afaceri.
Activiștii și organizațiile Pro SW nu ar trebui să susțină interdicțiile,
Ci ar trebui să facă recomandări pentru propria persoană și pentru protecția terților.
4. Asigurarea mijloacelor de trai
Lucrătorii sexuali, și antreprenorii companiilor de muncă sexuală sunt amenințați în existența lor economică.
Activitățile și asociațiile Pro SW ar trebui să colaboreze pentru a se asigura că toți cei care sunt amenințați
economic (în domeniul SW) sunt protejați de ajutorul de stat.
5. Comunalitate
Epidemia COVID 19 confirmă validitatea tuturor cererilor de bază ale mișcării Pro SW. Incertitudinile,
temerile și greutățile economice declanșate de aceștia necesită solidaritatea necondiționată a tuturor celor
activi în domeniul muncii sexuale și a persoanelor și organizațiilor care se simt conectate la SW. De
asemenea și mai ales în perioadele de disidență. Sper că sugestiile de la 2. la 4. ar putea avea un efect de
construire a comunității în acest sens.
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