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Munca sexuală - este diversitate - este transfrontalieră - este necesară
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Timp pentru antreprenor
Ce pot face lucrătorii sexuali independenți
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Dragi chiriași,
Interdicția de stat a muncii sexuale vă pune în pericol existența dvs. și a rudelor voastre.
Nu există dovezi că interzicerea muncii sexuale va fi ridicată în curând. Există forțe politice puternice care
doresc să aboleze și munca sexuală în Germania. Interzicerea muncii sexuale ar putea dura mult timp.
Dacă nu luați măsuri..
Alte sectoare au rezistat cu succes interzicerii activității. Ați vorbit public și ați vorbit cu cei responsabili de
politică. S-au apelat la instanțe, astfel încât să se poată întoarce la muncă. Aceștia au dezvoltat concepte
precise despre cum să meargă din nou la munca lor. Asociațiile au fost sprijinite la nivel național de companii
cu sediul în orașe mici și mari. Multe mii de discuții au fost purtate între companii, asociațiile lor, politică și
administrație. Acesta a fost raportat în mass-media.
În Germania, există probabil aproximativ 90.000 de lucrători sexuali care vor lucra
ca antreprenori pe parcursul unui an. Vocea ta nu se audet.
Există puține și mici organizații care sunt implicate politic în munca sexuală. Politicienii și autoritățile abia
ascultă aceste voci. Acest lucru este diferit cu Asociația Profesioniștilor din Fotbal din Germania și Asociațiile
de Coafuri și Gastronomie. Acestea sunt raportate zilnic în mass-media, vorbite în politică și negociate în
administrație. Există promisiuni de ajutor pentru aceștia în miliarde și se termină interdicțiile privind activitățile
care le afectează. Aceste asociații vorbesc pentru profesii care, precum lucrătorii sexuali, lucrează „aproape de
corp”. Grupuri profesionale cu riscuri mari de infecție și multe milioane de contacte fizice. ! ! În fiecare săptămână ! !
Aceste grupuri profesionale au voie să lucreze.
Și munca sexuală:
Fără atenție, fără retragere de interdicții, fără programe de ajutor guvernamental
Ca antreprenori de munca sexuali, puteți schimba asta. Vorbiți. Cereți-vă dreptul la starea de compensare și
ajutor. Statul vă împiedică să vă asigurați traiul prin munca voastră. Le aduce într-o criză existențială. El ar
trebui să fie obligat să înlocuiască pierderea de câștig. Cel târziu, când el nu își va regândi acum interdicția.
Nu vă mulțumiți cu pomanele care vă sunt oferite de grupuri caritabile sau bisericești. O supă caldă nu
înlocuiește pierderea vânzărilor din ultimele nouă săptămâni pentru tine și familia ta. Nu te-ai manevrat într-o
amenințare existențială. Ai fost forțat să intri în ea. Platesti pretul. Ca străini din sudul și estul Europei,
aceștia sunt disprețuiți și ridiculizați.
Vă rugăm să vă adresați preocupările de lucrători sexuali organizațiilor care se angajează în interesul muncii
sexuale. Faceți sugestii pentru organizarea cu risc scăzut a muncii sexuale în perioadele de COVID 19.
Faceți-vă cerințele
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