Munca sexuală – este diversitate – este transfrontalieră – este necesară
Discuție propusă
COVID 19

Conceptele de igienă din domeniul muncii sexuale
ilegitim - neparticipativ - dictatorial - servil - drepturile sunt contracarate
rezultatele discuției cu chiriașii și clienții interesați *
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De la 19/20 În martie, se aplică o interdicție a serviciilor sexuale și erotice (= interdicția activităților din SW**)
în toată Germania. Doar statul Rheinland-Pfalzt (1) planifică o schimbare (10 iunie). Durata nelimitată a
interdicțiilor pune în pericol existența economică a lucrătorilor sexuali, a companiilor în domeniul activității
sexuale, a portalurilor publicitare, a comerțului cu articole erotice în muncă sexuală, curățenie, catering,
furnizori de servicii de securitate etc.
Aceasta primește puțină atenție politică. Nu au fost lansate programe pentru sprijinirea activității sexuale (= SW
**). În ciuda notificării foarte timpurii către autoritățile din Bremen la 16 martie (2). Cu excepția permisiunii
oficiale de la Bremen, acordată pe 21 martie, la solicitarea Haus9 de a face Haus9 disponibil pentru SW fără
adăpost, ca cazare gratuită. Înainte de aprobarea ministrului federal Giffey. BesD ceruse acestea. Interzicerea
activității este de a continua luni (4). În ciuda altor evoluții în țările vecine (3). Rămâne de văzut dacă inițiativa
Renania-Palatinat din 4 iunie va duce la o regândire la nivel național.
Organizațiile (5) care pretind să reprezinte interesele câmpului SW * au avut concepte de igienă în vigoare
de la mijlocul lunii mai. Pentru a încheia oprirea în SW *. Din 18 mai, aceste concepte au fost publicate
(parțial scurtate).
Nu a existat un schimb public cu privire la aceste concepte. Aceasta i-a lipsit, de asemenea, pe cei afectați
de posibilitatea de a participa. Cu toate acestea, conceptele au fost negociate intens între cei responsabili
de organizații și „experții” externi. Aparent au fost trimiși agențiilor guvernamentale pentru evaluare. În
schimb, Haus9 și-a întrebat chiriașii în limba maternă (chiriași din ultimele șase luni). La mijlocul lunii mai,
Haus9 a început să lucreze la un concept * care ar fi fost valabil doar pentru Haus9, locatarii participând
continuu. Această lucrare este în prezent suspendată. Motivele:
Până în prezent, doar Doña Carmen eV a dat o opinie critică asupra conceptelor de igienă ale organizațiilor
BesD eV, BSD eV și UEGD (6). Acest lucru nu a dus, de asemenea, la un schimb despre admisibilitatea
strategiei de igienă aleasă de organizații. Deși asta a fost intenționat de Doña Carmen. Aceste concepte pot
avea un impact semnificativ asupra tuturor celor din domeniul persoanelor active SW *. În același timp, SW * a
fost refuzată posibilitatea de a participa la dezvoltarea sa de către organizațiile menționate. De la organizațiile
care pretind că reprezintă interesele activilor în domeniul SW *.
O procedură ilegitim față de cei afectați. Fără posibilitatea de a participa. Rezultatul este o dictare. Supunerea
către responsabilul politic și legal, servil. Nicio obligație din partea executivă și legislativă. Garanția drepturilor
fundamentale este responsabilitatea lor. Organizațiile arată supunere față de executiv. Cu „angajamentele”
pe care terții trebuie să le respecte.Autorizarea executivului pentru a ignora drepturile persoanelor afectate.
Organizațiile BesD, BSD și UEGD sunt responsabile pentru acest lucru. „Angajamentul” tău înlătură
drepturile celor afectați. O inversare a principiului de ghidare "Numai drepturile pot opri greșelile", care a fost
anterior principiul călăuzitor al mișcării SW *.
Această dezvoltare ar fi putut fi evitată. Dacă organizațiile de „auto-ajutor” care pretind că reprezintă
interesele SW * ar fi solicitat compensații pentru pierderea câștigurilor în SW *. Dacă BesD, BSD și UEGD ar
fi solicitat executivului și politicienilor să vină cu concepte pentru a ridica interdicția de a face activități. În
schimb, organizațiile sunt implicate necritic în abilitarea statului cu reglementări de urgență.
Cred că este greșit strategic. De asemenea, dezvăluie o atitudine paternalistă de bază. Este exprimat în
proiectarea de prevenire a participării la dezvoltarea și transferul conceptelor de igienă. Paternalismul ca
cultură în organizații dominate de femei. Un viraj al „maternalismului”. Aceasta îi privează pe cei afectați de
drepturile lor printr-un concept de igienă prescris. Pretinzând că acest lucru este legitimat de către cei
afectați. Garnisit cu frunze de smochin de la protestele pentru Welthurentag și un regim de pomană pentru
precar.

_______________________________________________
Note, atașamente și surse
*
‚Din corespondența mea cu un client SW interesat:
Rezultate intermediare:
- un concept nu poate avea legitimitate fără implicarea efectivă a celor afectați;
- conceptele existente din UEGD (https://uegd.de/wp-content/uploads/infektionsschutzkonzept.pdf),
BesD e.V. (https://berufsverband-sexarbeit.de/wp-content/uploads/2020/05/200519_BesD-Hygienekonzept-1.pdf),
BSD e.V. (https://bsd-ev.info/corona-hygienekonzept/) nu sunt legitimate de procesele de participare ale celor afectați,
- fiecare concept de „asociație” etc. intervine foarte profund în drepturile fundamentale ale celor afectați;
deși asociațiile nu au legitimitate democratică în ceea ce privește puterile executive, judiciare sau legislative,
- Depunerea conceptelor de igienă din domeniul pentru care ar trebui să se aplice poate fi extrem de problematică, chiar
dacă persoana afectată este implicată.
Pentru că cei afectați acționează în caz de urgență. Se confruntă cu dezavantaje considerabile, constrângerea, care ar
putea duce la abandonarea drepturilor fundamentale.
În sensul a ceea ce este „prostituție forțată” în „legea traficului de persoane”,
-- măsurile de testare continuă pentru infecția cu SARS CoV 2 (la fiecare trei zile) și / sau testarea pentru IgG și IgM
sau anticorpi comparabili (la fiecare șase luni) par discutabile în acest sens, mai ales că nu există nicio certitudine cu
privire la imunitatea reală,
- Chiar dacă persoanele în cauză își acordă de fapt acordul gratuit pentru aceste măsuri (situație de urgență), principiile
egalității sunt afectate, întrucât o secțiune a populației câștigă astfel avantaje în viața liberă, comparativ cu majoritatea,
- restricțiile impuse de sine ar putea justifica procesul legislativ suplimentar de luare a deciziilor. Furnizați legi restrictive
(de exemplu, reintroducerea testului de sănătate obligatoriu pentru SW)
- Pentru mine, sunt acceptabile doar conceptele de igienă care au cel puțin o origine executivă (mai bună legislativă).
Acestea trebuie verificate în mod constant de către organele legislative pentru a răspunde obligației statului de a
garanta toate drepturile fundamentale. O numesc în principiul legal,
- În acest context, organele și organele legislative și executive în temeiul dreptului public
(https://de.wikipedia.org/wiki/Berufsgenossenschaft ) sunt obligate să prezinte concepte de igienă.
- dacă „asociațiile profesionale (Berufsgenossenschaften)” prezintă aceste concepte, acesta ar fi inițial un principiu legal,
- dacă și atâta timp cât statul nu îndeplinește această obligație sau impune restricții, acesta are obligația de a compensa
persoanele afectate sau cel puțin de a-i ajuta în mod adecvat. De asemenea, dincolo de prevederile "IfSG".
În prezent, aceste considerații mă determină să resping conceptele de igienă disponibile în domeniu. Cred că este corect
să solicităm legiuitorului sau executivului din domeniul muncii sexuale. Legislatorii sau autoritățile lor trebuie să respecte
obligația de a garanta drepturile fundamentale și, prin urmare, trebuie să prezinte concepte de igienă. Trebuie să garantezi
un maxim de percepție a drepturilor de bază, de asemenea, în domeniul muncii sexuale. Împotriva conceptelor de igienă
prezentate în conformitate cu principiul legal ar putea fi afirmate în cadrul deciziilor democratice și al obiecțiilor legale.
Auto-restricțiile predictive ar face această cale mai dificilă fără a garanta o îmbunătățire reală a situației pentru munca
sexuală.
**
Pentru domeniul serviciilor erotice și sexuale folosesc termenul de muncă sexuală (= SW). Pentru furnizorul de servicii folosesc
termenul de lucrător sexual (= SW = lsexworker). Termenul de prostituție a fost legat istoric de discreditarea persoanelor care sunt
active în domeniul activității sexuale. Resping utilizarea de către terți, dar nu (ca auto-desemnare) de către lucrătorii sexuali.
(1)
Neunte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (9. CoBeVO) (vom 4. 6. 2020)
§ 6 Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe Absatz 2
‚Pentru servicii în instalații de prostituție, bordeluri și instalații similare paragraful 1 și propozițiile 1 și 2 se
aplică în consecință.’
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/9_bekaempfungsverordnung/9._CoBeLVO.pdf
Entwurf Hygiene Konzept Rheinland-Pfalz (vom 4. 6. 2020)
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/9_bekaempfungsverordnung/Hygienekonzept_Bordelle.pdf?
fbclid=IwAR1UyEfaj8YWUtA1CPjNSrJMI-TeS39hyAjXgeXEa7dHCqN2kmdEgeJWjb0
(2)
Apell an den Bürgermeister und den Senat Bremen
Wirtschaftliche Folgen der COVID 19 Epidemie für Sexarbeitende
https://haus9bremen.files.wordpress.com/2020/03/2020-03-16-e-mail-haus9-an-bremer-buergermeister-bovenschulte-und-die-bremersenatorinnen-und-senatoren-covid-19-hilfen-fucc88r-sexarbeitende-occ88ffentlich.pdf
(3)
Österreich
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-erlaubt-prostitution-ab-dem-1-juli/400854338
Schweiz
https://www.nzz.ch/schweiz/der-gartenparty-steht-nichts-mehr-im-weg-und-die-ferienregionen-kommen-auf-touren-das-bedeutet-dieneue-freiheit-im-detail-ld.1558124
(4)
Weser Kurier - online vom 02.06.2020
Redakteur: N. Schnurr
Prostitution in der Corona-Krise

Bordelle in Bremen und Niedersachsen bleiben vorerst geschlossen
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-bordelle-in-bremen-und-niedersachsen-bleiben-vorerst-geschlossen_arid,1916183.html
(5)
a)
BesD e.V.
Hygienekonzept für erotische Dienstleistungen in Bezug auf die Covid19-Prävention
‚Conceptul actual a fost dezvoltat în colaborare cu angajații autorităților de sănătate și se referă la lucrători
sexuali independenți care lucrează în afara unităților de prostituție. Acoperă următoarele domenii:
- Vizite acasă și la hotel (escortă)
- Lucrează în apartamentul tău
- Apartament de numire
- rulotă
- stradă
Majoritatea lucrătorilor sexuali lucrează în bordeluri și alte tipuri de prostituție sunt pentru noi Lucrătorii sexuali
locuri de muncă importante. Conceptele pentru toate tipurile de site-uri de prostituție sunt sarcina asociații și
fuziuni de operatori responsabili. Datorită legii de protecție a prostituatelor (ProstSchG), sunteți deja obligat să
furnizați concepte de igienă adaptate și să lucrați la evitarea bolilor cu tot felul de transmitere sexuală.’
https://berufsverband-sexarbeit.de/wp-content/uploads/2020/05/200519_BesD-Hygienekonzept-1.pdf,
19.5.20,
Johanna Weber,
Seite 2
(b)
UEGD
Unternehmerverband Erotikgewerbe Deutschland
Hygienekonzept für erotische Dienstleistungen in Bezug auf die Covid19-Prävention
Politik muss handeln
Auch Erotikbetriebe haben ein Anrecht auf Wiedereröffnung
‚Der Erotikgewerbeverband (UEGD) a prezentat deja guvernelor de stat un concept diferențiat de protecție a igienei
la 18 mai, care prevede redeschiderea întreprinderilor de bordel cu o restricție exclusivă la masajele erotice.’
https://uegd.de/wp-content/uploads/infektionsschutzkonzept.pdf
(c)
BSD e.V.
Bundesverband sexuelle Dienstleistungen
Hygienekonzept für erotische Dienstleistungen in Bezug auf die Covid19-Prävention
Politik muss handeln
‚De mult timp apelam la politicienii responsabili la nivel federal și 16 state
- să nu excludă lucrătorii sexuali și operatorii de bordel din subvențiile de la stat, sistemele sociale și
diversele pachete de salvare și să ofere sprijin suplimentar și
- să deschidă bordelurile și să permită lucrul sexual din nou. Ca și z. B. Studiourile de masaj, cosmetice,
studiouri de tatuaje, restaurante și hoteluri.
Deoarece, desigur, măsurile de igienă Corona acum recunoscute și de succes pot fi implementate și în
industria noastră.’
https://bsd-ev.info/corona-hygienekonzept/
Das Hygienekonzept des BSD e.V. ist nicht öffentlich zugänglich. Sein Entwurf lag mir als Mitglied zur vertraulichen
Einsichtnahme vor. Ich habe den Entwurf kritisch kommentiert. Die aktuelle Fassung wurde mir trotz Nachfrage nicht vorgelegt.
Die Stellungnahmen der Mieterinnen des Haus9 zu einem Hygienekonzept habe ich dem BSD e.V. letztmalig in aktualisierter
Fassung am 18. Mai 2020 vorgelegt (e-mail).
(6)
Doña Carmen
Verein für soziale und politische Rechte von Prostituierten
Sexarbeits-Hygienekonzepte versus Grundrechte - Sex gegen Kontaktdaten?
‚Deci a existat o cursă ciudată pentru concepte de igienă în prostituție. . .
Desigur, după cum arată o privire asupra diferitelor concepte de igienă, aceasta implică pătratul cercului.
Iar conceptele de igienă bine intenționate arată că nu există astfel de contorsiuni absurde care sunt departe
de a fi realiste și care pun în discuție orice credibilitate chiar de la început. . . .
Adaptarea fără gânduri la cerințe care sunt considerate indubitabile corecte devine un semn al ceea ce va
rămâne în cele din urmă (conform COVID 19) al serviciilor sexuale. Aparent nimeni nu vine cu ideea de a
pune sub semnul întrebării critic semnificația actualelor restricții COVID 19.’
https://www.donacarmen.de/sexarbeits-hygienekonzepte-versus-grundrechte/

